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పెరిక 
“వాగన్థావివసంపృక్తై వాగర్గ ప్రతివ త్తయే, . 

జగతః వితరా వంచే పార్వతీపర మేశ్ళరా,.” కాళిదాసు, 

స్వభామయందు సంవూూక్టజ్ఞానము చతిమానవునకు న త్యావశ్యకము, ఆజ్ఞాన 

మాభాపషలోనిగ్రంథపఠనమునంగాని లభ్యపడదు, అట్లు చదివి శ బ్దార్థపరిజ్ఞానము 

సంపాదించుటకు ముఖ్యసాధనములు నిఘంటువులే, తొలువొలుత నాం థ భావ 

యందు వెలువడిననిఘంటువ్రులు వద్యాత్మ కములు, ఆట్టివానిలో ముఖ మైనవి ఆంధ్ర, 

నామసంగృవా, ఆంధ్ర, భాహాక్షవాదులు, అవి సామాన్యముగ సుబోధకములు గావు; 

అవసరమున కుపకరింపన్ర. ఈలోవమును తో 'లంగించుటకై. అకారాదినిఘంటువులు 

బయలు దేజీనవి. వానిలో 181)-లో వెలువడిన ఆంధ దీపికయు తర్వాత విదేశీయుల 
కును ఆంగ్లభా షావిదులకు నుపయోగించుట్యకై మారిస్కు విలియం బ్రాను, కేంచెల్, 

సి. పి. గ్రైనువ, భృతుల ఆం, భ్రాంగ్లనిఘంటునవులును వేర్కొనందగినవి. ఇవి యేవియు 

సమ్మగృములు కాకపోవుటచే ్రీవపరవస్తు చిన్నయనూరిగారు ఒకనిఘుంటువు నారం 

వ. కాని యదియు నసంవూ_ గనే. నిలిచిపోయినది, వీవ్యట వై వైనీజెన్సీకా లేజి 

తెనుంగుపండితు లగు శ్రీదదలవాడ సీతారామకశానస్త్రిగా రొౌక Buen వాసి 
లో 

వూ_ర్లిచేనసీరి కాని యది అచ్చగుటకు ముండే వారు మరణించిరి. ఆవిాాంద వైన్ 

saa వీరిస్థానమున నియమితుతై న శ్రీబహాుంజనవల్సి సీతారామాచారు్యుల 
వారు శ్రీశ్ వీణా రామళా స్త్రీ గారి నిఘంటువునకు శబ్దరత్నాకర మను వేరువెట్టి 

ముద్రింప “ఉతర, శపని వీరికి సాధ్యముకానందుచే మదరాసు సి, యస్, యం, 

కాలేజి తెనుళువండితు లగు శ్రీమా౯ా కొమూండూరు అనంకాచారుర్ణిలుగారి సహో 

యమున (నీవీ ee లా వై నిఘంటువును ప్రచురింపంగలిగిరి, ఇదియే 

చాలకాలము ప్రమాణభూత మై యుండెను, 

ఆమోద ఆంధ్ర సాహిత్యపరిషపత్తువారు శీపీఠికాపు రాధీశుల ద్రవ్యసహాయ 

మున “సూశాష్ట్రీరాయాం ధ్రనిఘ నిఘంటువు” ప్రారంభించిరి కాని 'చాలకాలమునకు పరి 

షత్తువారు నాలుగు సంపుటములనువా త్ర, తః మె వెలువరింవంగలిగిరి, బ్రింకను చెండు 

సంపుటములు ము ద్ర ౦చినంగాని యా వమ పప్పు సంపూర్ణము కాదు, 

శబ్దరత్నాకరము. నిపుడు లభింపదు, శబ్బరత్నాకరమున "కాకరములై న 

గ గృంథజాలముకంశు నేటి శన్నో వివిధవిషయములు, ప్రాచీన గృంథములు చిశటి 

సుండి బయలువడినవి, వీనిమూలమున నిఘంటువునం జేచ్వోవలనిను దజాలము 'వెచ్చు 

"పెరింగినది. అట్టి పృమాణనిఘంటు వనేకసంప్రటములలోయగాక మూండుసంవుటముల 
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లోనే యందజ కందుబాటులో నుండ సంకల్పించి *వావిళ్ళనిఘుంటువుి అనువే 
ఒక నిఘంటుర చనమునకు శీ శ్రీపాద లక్ష్మవతిశా, స్తుల వారిని నియమించితిని గాని 

వారు వని వూ ర్లిచేయకయే మరణించిరి, అనంతరము ఆం భ్రృసాహిత్యపరిష. ణా-ర్యా 

లయమున పనిచేసిన ,శ్రీబులుసు వేంక శేశ్వర్లుగారి సహాయమున వావిళ్ల నిఘంటువు 
వ్ర థమనసంపుటము చ కటింవంబజెను, రెండవసంపుటమున ఛచాలభాగము వీెే నిద్ధ 

వజుచిరి, కాని కాకినాడ పికఠకాపురమురాజాగారికా లేజి తెనుయుఅథార్థిషకు లైన 

వోూదట నీరుకూడ నీవనిమానిరి. “రెండవసంపుటమున  కొంతభాగముసు 
ol ల్ 5 9 లం Pray శ్రీ వేదము లత్షనారాయణణా త్త గారు సద్ద ఖలు నందున నీ “రెండపసంవుటము 

ప చురింహగపితిని, సె సంవత్స'రాదిలో గా మూాడనసంపుటమునుగాడ ము గొంది 
(WW 0 5 pm 
నిఘంటువును వూ _ర్థితేయ నిశ్చయించుకొంటిని గావున విద్వాంసులు ఖాహాఖి 

మూానులు నీ నిఘంటువును ఆదరించి యిట్టిపసనులుకొొనసాగింప నాకు పోగ్సాహము 

గల్లంతు రని ఆశించుచున్నా ను, 

ఇెన్న పురి ఇట్లు, 

96.11-51 వావిళ్ల వేంక చెశెషరులు, 



(అ, ఆ. ఆ) 

(అ, ఆ, 

వావిళ్ల నిఘంటువు సంజ్ఞావివరణ పట్టిక 

వివరణము, 

అకారాంతము. 

ఇ ఆ ఇ ఈ ఊ్కాడ్క స్ మున్నగు 

నవి ఆయా అంతములూగా (గృహింవనగును. 

స్రులింగ వశేవషణమెనపుడు అకా 

రాంకము, స్త్రీలిగ. విశేషణమైనపుడు 
ఆకారాంతము, నపుంసక లింగవెేేషణయొ 

నపుడు అకారాంతము. 

న్ర్రీలింగ విశేషణ మెనపుడు ఆశారాం 

ఈ, అ) తము మలియు ఈకారాంలమును, 

(అ. ఈ, అ) 

అ 

అన. 

అప, 

వ 4 

అలం. 

అవ్య. 

ఈ, 

అం. 

ఆమే 

స్త్రీలిగ విశేషణమైనపుడు ఈశా 
'రాంతము. 

స్త్రీ లింగములలో విశేషము లున్న పుడవి 

స్పష్టముగా నూచింపంబడినవి, తుది అచ్చు 

లనుబట్టి అవి ఆయా అంశము లని 

గ్ర హొంపనగునుం ఉదా:--ాక1. ఏకకుడు. 

సం, విణ. (అ. కికా, అ) ఇట స్ర్రీలింగ 

రూపము అఆకారాంశమగ "*వీకికా' అని 

(గృహింపనగును. 2. బుణదాత నం, విణ. 

(బు. శ్రీ బు ఇట శ్రీ లిగరూవము 

ఈ కారాంళమగు బుణద్యాశ్రీ, యని 

గ్రహింపనగును, 5. బుణి. నం. విణ. 

(న్. సీ న్) ఇట. స్త్రీలింగరూపము 
ఈకారాంత మస బుణినీ యని గ్రహింవ 

నగును. కీ, అవటువు. సం. విణ, (ఊ టా, 

ట్వీ. జడ ఇట న్రీలింగయా వములు ఉకా 
రాంతమగు “అమువు ఈకారాంతనుగు 

'అవట్వీ” యని గృహించునది. ర్ ఉదర్శి. 

సం విణ. (న్) ఇట మూంఃడులింగములలో 

నొళటే యావ మని గృసింపనగును, 
అక ర్త క్యృక్కియ, 

అసావవిభ _్రికము, 

అవడము. (అగమము మొదలగునలి. 

అలంకార శా స ము. 

అవ్యయము. 

ఆటవెలది. 

ఆంగ్లము, 

ఆమ డకరూపముః 

నంజ లు, 
పా 

డ్. 

వివరణము, 

ఉఊతశ్పలసూల; ఉర్దూ భాష. 

ఉఅపదాపారణము, 

కావపదము. 

ఉభయము. (తెలుగును సంస్కృత 

మును) 
వీకవచచనాంకము. 

కన్నడము; కందపద్యము. 
శయ 

(క్రియావిశేషణము. 

గణికశా సము, 

గీతవద్యము. 

చంపకమాల. 

చూడుడు. 

ఛందళ్నా స ము. 

nde ముం 

శ్రమిళముః > - 

'చేశ్యము. 

ద్వయము. [చెకృ్ఫుతమును చేశ్యమ.ను 

గలిసిన పదము. ] 

(ద్ముతాంకము, 

ధాతువు. 

నపుంసక లింగము. 

ఫ్సీర్రిక, 

పుంభింగము, 

పుం నపుంనా లింగము, 

పుం స్త్రీలింగము. 

(సృక్యయము. 

పాక ఎ్రరేముః 

"ప్రేరణరూపము, 

బహువచ నాంతము. 

మళయాళము, మశ్తైభవ్చ శ్రముః 

మిశ్రము. 

సంస్కృృతపదము సంస్కృ లేతర వవ 
ముతోంగాని తెలుంగు కృత్చ్రత్యయ 
ముతోణాని తదిత వ్రశ్యయముతోయాన్ని 
కలిసిన పదముం] 



తా. దాతల హారాల 

సంజ లు. న రాపరణము. సంజ జరు 
బు 

మొ. ee ఫా, 

యు, యుగళము, ar 

(కొన్ని యర్థములందు జేశ్యము కొ| సం. 
న్నిట వైళ కస న్ శన పదమూ ఎ] స 

Wye గె 5 పొంత తరము. Me షక" 

వాం వాడుకం righ 

వి bi ద్ద 

ని, వి శేషణము. ప 

చె వక్ళతము. పాం. 

MINER నం I కు గ! హ్ Nt స్టతిే ర్భ కవదము 

వ్యవ. వ్యపహ “రము. వ్దా 

వ్యాక. వ్యాక రణశా న ము. open 
| ~~ 

చ్చ ల్ న త్రంఠవ ప (నికి తెలుగున వ్య స్త 

గోూగము లేదు. 

సంస్క్బుాళము వ్ల 

సర్వ నామము. 

సకర్ణ 5, క యె 

సో 

నుగవతుు ముం 

రి జ్ 

గ) లింగము. 
“య 

సాందాసాసీభాష 
యు 

సామృ-చచిహ్న ము. 

|e) 

వ్ఫ తల అ *'దినూ చళముం 

సీని నడుమ 

వని తెలుపును. మిగిలిని స్పష్టము. 

గొన్ని యితరము. లున్న 



9 | అవ 

ఏల 

యో 

0) 5ం 

మప 

990 

నమః 

9 ఆంవం. 

10 ఇఆంవదాొం 

11 ఆంఫారిం 

1 ws ఆం”. 

18 |ఆం.శా. 

14 ఆం. ఆ. 

క ఆం.నం. 

న. 

3 మయంను 

00 Fn 
js తిర్యం 

స సాం 

గ్రంథ సంకేత వివరణ పట్టిక 

గ్రంధ నామము 

ఆచలాలత్మ్ జా పరిణయము 

అచ ఏ తెలుంగు రానూ 

యణము 

బాలకాండము 

అయో భ్వ్యాకాండము 

ఆరణ్య కాండము 

కిష్టి౨ఛా కాండము 

సుందర కాండము 

యుద్ధ కాండము 

| అళ్వా 
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42 | శక్యం, శకుంశలావరిణయము | ఆ. 3 కృష్ణకని |౧౯ శ|వావిళ్లపెన్సు 1926 

49 కృష్ణ కృష్ణ శతకము నృసింవాకవి (౧౭ శ వావిళ్లవ్రెస్సు 19025 
h4 కృష్ణా, కృష్ణాభ్యుదయము అ. ౫ | నొంలేటి సూరన |౧రా శ వావిళ్ల ప్రైన్సు 

45 | శేయూర. శేయూరబాహు అఆ ౪ మం"“న ౧౩౨ శ్ల సరన్వతీపె ప్రెన్సుః కాకినాడ 

చరిత్రము - 1902 
46 క్రీడా శ్రీడాభిరామము | అ ౧ | వల్లభరాయండు (౧౪ శ వదావ్రెస్సు 1929 
47 గధ. re ఆ ౧ మంచెర్ల ౧౮ శ  సరస్వతీప్రైన్సు, కాకినాడ 

వానుబేవకవి 1911 

48 గానే, న్ ఎంగారగా భే ఫ్ యో ఆ ౧  అనంళనార్యుండు 2 శేసరీ ప్రెస్సు, చెన్నపురి 

పొఖ్యూనము 1929 

49 చంద్ర, చంద్ర భానుచగ్మిక్రము | ఆ. ౫ తరిగొప్పుల మల్లన ౧౬ శ బ్రిటిష్ మాడల్ పెను 
చెన్నపురి 1922 

50 చంద, ఏ. ఛంద్రనేఖావిలాము | ఆ ౨ |కూచిమంచిజక్షకవి | ౧౮ శ 1931 
ల్ 1 | చందా చంద్రాంగదచరి త్రము అఆ ౬ మెండిముజ్ట ౧౭ శ సరస్వ తీనిలయ ముదాత్న్ 

వేంకటపతి రళాల, నెల్లూరు 159 7 

గ్2 చంద్రి, చంద్రి కావరిణయము | అ. ౬ | సురఖి మాధవరావు | ౧౬ శ అనందముద్రాతరశాల 

1903 
రీతి చం, రా చంపూరానమూాయణము | అరా బుగ్వేదకవి ౧౮భ కాకినాడ పెన్సు, 

"'వేంకటాచలవతి కాకినాడ 

ధ్ చక్క చక్రవాళమంజరి తాళ్ళపాక |౧౫శ దేవస్థానము ప్రై న స్సు 

పెద తిరుమలయ్య 19835 
ర్ర్ | చమ చమళ్కారమంజరి | ఈ 3 సింహాద్రి |౧౬ శ, వేణుగోపాల ముద్రాతర 

"వేంకటా చాయ్యలు శాల్క విశాఖపట్టణము 

15884 
56 | చారు. చారచర్య అప్పన మంత్రి |౧క శ | వావిళ్లవ్రైస్సు 1949 
ర్ర్7 చిక్కభాః చి (తభారతము ఆ ౮ | చరిగొండ ధర్మన్న ౧౬ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 19834 

క్ి వున్న. ము ఆ X ఆక కూరి సావకవి వావిళ్ల పె స్సు 1025 

50 | ఛందో ఛందోదర్చణము ఆ. ౪ అనంతా ౧౫ శ వావిళ్లప్రైస్సు 1947 

మాళత్యుండు 

60 జావ్నావీ. జాహ్నవీమాహాళ శక్యము | ఆళ | వనుణగు లత్రుణకవి ౧౮ శ|ఆం,ధ భ్ర,భాహావిలానీసీ 

పెచ్చు చిశాడ 1928 

6] చె. జై మినిభారతము ఆ రా పిల్లల మల్టీ లగ శ వావిళ్లీ పెస్సు 1941 

పినవీరభద్రుడు 
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ఉశ్తరభాగము "కాకినాడ 

సంఖ్య ర్త (గ్రంథనామము ప. కెలము గృ౦గస్వరూ వము 

62 | కవతీ, కపతీసంవరణో | ఆ ౫ అద్దంకి ౧౬ శ|నుజనరంజనీ ముదాతర 
పాఖ్యానము గం గాధథరకవి శాలు కాకినాడ 16896 

63 | దళ. దశకుమారచర్శిత్రము | ఆ ౧౨ శేశన ౧౩ శ | వావిళ్ల పోస్సు 1025 
రీషీ | దశా, దశావతారచర్శిత్తము |అవ ౧౦| ధరణిదేవుల |౧౮ శ | వావిళ్ల జ 1026 

రామయమం త్రి, 

65 దా, ఈ దాశరథీశతకము కంచెర్ల గోపన్న |౧౭ శ వావిళ్ల పెన్సు 1925 
66 | దిలీవ దిలీవచరి త్రము అ. '6 కొటికలఫూొడి | ౧౯ శ | మంజాచాణీ పెను 

'వెంకటక్భెప్టకవి ఏలు రు 1902 

67 ద్య. సింహాసనద్వా త్రి ౦శిక ఆ. ౧౨ |కొఆవి గోవరాజు|౧౫ శ కాకినాడ ప్రస్సు 1986 

6 ద్వి తి. సాం ద్వివద సారంగధర ఆ, ౨ రూచిముచి |౧గొౌశ్ల ఆందృ్కభాహావిలానీని 

చరిత్రము తిమ్మకవి సెస్సు, చశాడ 192 1 

69 | ది. నల. ద్విపద నలచర్మిత్రము |భౌగ. ౫ చృక్షపురి (౧౭ శ|ఐ 'విళ్ల సెస్సు 1949 

రాఘవాచార్యులు 

70 ద్వి పరమః ద్విపద పరమయోగి | అ. ౮ | తాళ్లపాక తిరు |౧౬ శ | ఆ శినాడపె)న్సు, కాకి 

విలాసము చేంగళనాయుడు నాడ 1928 
71 | ద్వి భాగ, ద్విపద భౌగవశ్రము | స్కృంం,౧.౨ కోచేయినాగుండు | ౧౬ శ కృష అండ కో ముద్ర? 

తరశాల 1914 

72 ద్వి. భాగం ద ద్విపద భాగవతము స్కాం, ౧ మణికి సింగన (౧౮ శ్ర అమ్ముట్రికము 
దశమస్క_.0ధము 

78 ద్వి. భార ద్విపద భారశ్రము పర్వ. ౧ తిమయ ౧౬ శ్ల సరస్వతీ పపరీ "పస్సు 

బాలసరస్వతి రాజమండ్రి, 1948 

») అది. ఆదిపర్వము 5 

౫ సఖ సభాపర్వము క్ 

ణీ | దష శ సాం ద్వివద సౌరంగధర ఆ 3 బాణాల ౧౮ శ | జ్యోతిష్య తీ మునాతగ 

చరిత్రము శంభుదాసు(డు శాలు చెన్నపురి 1314 

75 ద్వి హరిళ్చ, | ద్వివద హరిశ్చంద్ర | ఛాగ౨  శౌరన  యశ జ్యోతిష తీపెన్సు 
i చరిత్రము ఇన్నపుర 19 12 
76 థర్మం ధర ఖండము ఆ ౯ | ఈదులపన్లి |౧౭ శ విద్వద్దనమనోరంజసీ 

భవానీ శంకరుడు ముద్రాతర ళాల, 

పిధాపురము 
77 నరస నరనభూపాలియము | ఆ ౫ మూర్దికవి |౧౬ శ| ఓగియంటు ముదాతరళా 

ల, సకింద్రైబాదు 1945 

70 | నవ నవనాథచరితము | భె. ౫ శారన ౧౫ శ అనంద సెస్సు ), మద్రొను 

(ద్విపద) 1937 
70 నా. వంచ, వంచతంత్ర్తము అ ౫ | నారాయణకవి ౧౫ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1939 

80| నార, ఊం నారసీంవాపురాణము | ఆ, ౫ హరిభట్టు |౧౬ శ కాకినాడ సెస్సు 



ల నగంథ గ,౦థకర్త 
నంఖ్య మ గ్రంథ 'నానుము res sas కాలము గ గృంళస్వ్టరూపము 

81 | నిరం, నిరంకుశో పాఖ్యానము కందుకూరి ౧౭ శ వావిళ్ల పె ప్రెస్సు 1925 

ఆ ౪ రుద్రకవి 

82 నిర్వ. నిర్వచనోత్తర తిక్కన |౧౩ ళ | వావిళ్లప్రెస్సు 1925 
"'రొమాయ ణము ఈ ౧౦ 

83 | నీతి, నీతిసీన సవద్యశతకము తాళ్లపాక |౧౫ శ దేవస్థానము ప్రెస్సు చో 
తిరుమలయ్య పుర 1985 

84 నృసిం. నృసింవాపురాణము | ఆ ౫ | ఎక్టాపెగడ ౧౪ శ|వావిళ్లప్ళన్సు 1924 
85 ఛై శ ఎ్రంగార్షాషభధము ఆలా శ్రీనాథుండు ౧౫ళ వావిళ్ల పె పె)స్సు 1931 

86 | పండితా. పండిలారాధ్యచగిక్రము | వ్రకు ౫ పాలకురికి (౧౩ శ | అం ధ్రషి త్రికచె సెస్సు 
సోమనాథుడు 1939 

) దిశః గికూవ ప్రశరణము 
») పురా. వురాకవ్ర కరణము 

9 వాదం వాద ప్రకరణము 

+, మహిమను. మహిమ ప్రకరణము 

ji పర్వ. పర్వత ప్ప ప కరణము 

87వ వద వద పురాణము ఆ ౧౦ | మడికిసింగన | ౧౫ శ|వ ర్హమానతరంగిణీ ముద్రా 

ఉళత్తరఖండము | తరశాల, మదరాను 

1895 

85 | పరత. పరత _శ్త పరసాయనము | ఆ. ౫ | ఈశ్వరఫణిభట్టు లా జర్నల్ సెస్సు 
వన్నపురి1 9 41 

89 చరమ పరమయోగివిలాసము | ఆ, ౫ | తిమనృపాలుండు 
90 ఇల్నా. పల్నాటి వీరచర్శి త్రము శ్రీనాథుడు |౧కి శ శ్రీరామపెస్సు 1984 

(ద్వివదు 

91] పాంచా. | పౌంచాలీపరిణయము | ఆ౫ | కాకమాని | ౧౬ శ ముజువాణిప్పెన్సు, 
మూ ర్టికవి వీలూరు 1982 

99 సపాొండు, పాండురంగ అ ౫ "తెనాలి ౧౬4 | ఆం ధ పబ్లిషింగ్ పాన్ 

మాహాత్మ్యము రామకృష్ణుండు ఇన్నపుర 1945 

98 | సార. 'పారిజడాతావపహారణము |! ఆ ౫ నందితిమ్తున ౧౬ శ వావిళ్ల ప్రెన్సు 1088 

94 పార్వ. పార్వ తీపరిఇణయము ఆ. ౬ రఘునాథ ౧౮శ సరస్వతీముద్రాతరళాల 

భూపాలుడు కాకినాడ 1908 

ల్ |కిన శకం. | శకుంకలాపరిణయము | ఆ ౮ పిల్లలమజ్జీ అగ శ వావిళ్లప్రెన్సు 1028 
పినవీరభద్రుడు 

0౮6 పె శకం, 9) అ. 3 చెధాడగాగ రాజు ౧౮ శ అనందపె ను స్సు 1900 

97 ప్రబంధం ప్రబంధరాజ 'వేంక అ, ౧ గణపవరపు (౧౭ శ | నెల్లూరు 1892 

దేశ షర విజయవిలాసము వేంకటకవి 

98 | ప్రబోధ. | ప్రభోధచందోదయము| ఈ ౫ | నందిమల్లయ | ౧౫శ చింశామణీముద్రాతర 
ఘుంట సీంగయ శాల, రాొజమెహీం,ద 

వరము 1900 
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1924 

19831 

19834 

1924 
19383 

L949 

1924 
1037 

1949 

1949 

ప! 

వం స్ 12 

వావిళ్ల పెను వ్రైన్సు 

వావి వ యు (ఉన్సు 

రాజమండ్రి, 

వావిక్ష ప్రెస్సు 

1926 
1922 

1980 
1930 

బ్రిటిష్ మాడల్ వెను 

చెన్న పురి 

వావిళ్ల ప్రెన్సు 

1922 
1985 

౧౫ ళ | చేవసానముపెను 
(గస 

స 1935 
౧౫ శ జేవస్థానము ప్రెస్సు చెన్న 

ఫు 1987 

నః 'బిళ్ల్ పెను స్సు 1927 
హిందూరత్నా కరం 

౧రా శ 

౧౫ శ్లో 
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గంథ గ్రంథక ర్త 
UW గ ము గ ంశనంసహావము 

సంఖ్య ను | గ్రంథనామము Ra న్. వు కాల గ్రంశన్వహావ 

కానన
 న. ఆఅ ద యను. కానరాక లాపా లాలా కాదు మ ల జసపల తా తలలలాల 

176 శీర ము శ రంగమాహాోత క్యు ఈ ౧౦ క్ ట్రావరద ౧౬ శ| హిందూరత్నా గరం 

రా జేరద్రు/డు ప్రెన్సు చెన్నపు 1929 

(శ్రీరా థామాధవ చింకలపూాండిఎల్లన | ౧౬ శ కాకినాడ పెను) | 

సంవాదము కాకినాడ 1986 

శ్రీ చేంకటేకోదా పద్యము తాళ్లపాక పెదతి ౧౫ శ దేవస్థానము ప్ర స్సు 

వారణము లు ౨౬ రుమలాభార్యుండు 1985 

షట్న్యక్కవ _ర్తిచర్మి త్రము ఆ, ర మల్లా రెడ్డి ౧౬ శ సుజనరంజని ప్పెన్సు 

క శినాడ 1896 

సశ్యభొదూసాంశ్వనము | ఈ ళో | లింగనమూషి |౧౭ శ | శీ,రామాఅగ్లు పెను 

కా మేశ్వరకవి బందరు 1లీరిర్ 

వోడశ కుమార చరిత్రము ఆ రా వెన్నెలకంటి ౧6 శ సీటీచె సస కాకినాడ 

అన్నయ 1941 

సశేశ్టరళతక ము యథావాక్కుల |౧౩ ఈ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1026 

అన్నయ్యి 

స ప్పవదులు ముద్దుపళని ౧౮ శ | రాయల) ప్రెస్సు 

టం. 1036 

సర్వలతణసార ఆ, ౨ కూచిమంచి (౧౮ మంజువాణీపెను 

సంగ వాము తిమ్మకవి వీలుూరు 1927 

సమోరకుమార విజయము | ఆ ౭ | పుష్పగిరి తిమ్తున |౧౮ శ్చ వావిళ్ల ప్రైన్సు 1929 

సారంగధరచర్శి త్రము | ఆ. 9 శోమఘంర | ౧౮ శ | వావిళ్లప్రైన్సు 1022 

సంకటి 

సాంబనిభుంటువు  వర్తులుగ | కస్తూరిరంగకవి |౧౮ శ | వొబిళ్ల సైన్సు 1y29 

సాంబోపొఖ్యానము | ఆ ౫ రామరాజు |౧౬ శ|క శినాడపె 

Bie 1930 

వావిళ్ల ప్రెన 1922 
ఇండియన! స్సు 

సానందోపాఖ్యానము | ఈ ౫ “శివరామకవి ౧౬ శ 

శృంగారసావి త్రి, అ. ౨ |కంజాన్రారి రఘు '౧౬ శ 

చరి త్రము నాగరాయలు అన్నపు 1928 

సింహో ది నారసింహ గోగుల పాటి వావిళ్ల ప్రైన్సు 

శతకము కూర్మ 'దొనుండు 

వీశారామాంజునీయ | ఆ, 3 జకకుకాజుక ంతుల | ౧౮ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1983-4 

నంవాదము గురులింగమూ శ్రీ 

సు, గీ వవిజయము కందుకూరి |౧౬ శ కాకిగాడపె ను 

(యవమగానము) రుద్రకవి కాకినాడ 19-40 

నుదకీణాపరిణయము | అ ౫ | తెనాలి అన్నయ్య ౧౬ శ వావిళ్ల సెస్సు 1941 

నుభ్గద్రాపరిఇణయము అ. ౬ |కూచిమం చిజగ్గకవి | ౧౮ న శ్రీపతిపె ప్రెస్సు “కాకినాడ 

1985 

నురాభాండేశ్వరము | ఆ ౧ | గట్టువ్రభువు అమెరికన్ డ్రైమండు 
సెస్సు వన్న వుం 19 15 
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గంధ | ఆళ్వా గంకకర | 
ay గ ౧ళనానుము yt a “ ౦ కా సంఖ్య ns గ్రంశనా స్ట న (లమ గృంథస్వరూపము 

199 సు, శ, నుమతిశతకము | బైన? వావిళ్లప్రెన్సు 1928 
200 | హూ ని. సూర్యరాయనిఘుటువు |సంపుట ౨౦ క| కాకినాడ ప్రెస్సు 

ములు కాకినాడ 

201 స్వా, సారోచిషమశువరి శ్ర, ఈ౬ | అల్ససానిపెనను |౧౬ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1020 
202 జా, న వారిశ్చంద్ర, ఆ ౫ రామరాజ ౧౬ శ | వావిక్టప్రైన్సు 19830 

9058 |కార. హరవిలానము ఆ. ౭ శ్రీనాథుండు ౧౩ శ | ఆనందవ్రైన్సు 1089 
204 ఫర, వారివంశము ఎజియా ౧ళ శ | చానిళపె స్సు 1926 

+ ణి mn 

౫ ప్రొ పూర్వభాగము అ, ౯ 9) 0 

99 శ్ర ఉ త్తరభాగము ఈ ౧౦ 99 59 

205 వారిశ్చ. హారిచం ప్రో ఆ, ౫ శంకరకని వావిళ్ల ప్రెస్సు 1024 

మిగిలినవి స్పప్తము. 

అఖిపాయమనములు 
Uy 

6 
శ్రీదీపాల పిచ్చయ్య శా స్త్రీ గారు, వీ, ఆర్, కాలేజ్కి నెల్లూరు, 

“వావిళ్ల నిఘంటువు” (సృథమనంపుటముశు అందందు పరికీలిం చితిని, నిర్థాణవద్ధతి (వ్రశం 

సా is ము సం గ్రృవామయ్యును సమృద్ధమనిపింఛు చున్న ది. నిర్థాతలు కృళహాస్తులు కావున, ఈవద్ధతిలోనే 

కోశము త్వరలో ఫూ రిమై 'వెలువడ గలదనియు, “వెల స్వల్పము ఫల మధికి మన్న నానుడికి తార్కా 

ణమై అంధ్యలోకమున విపుల్మప్యచారము. కాంచగలదనియు చేను భొవించుచున్నాను. సూర్యారాయ 
నిఘంటువులో దొరలిన (ప్కమాదములు కొన్ని యిందు సంస్కరింవబడినవి. అది ముదావహమైన 

విషయము, 

ఈ నిఘంటువు, భాపోద్ధరణ కంకణముధరించిన మొయె తికోలును పరిపూర్తి కావించి, వావిళ్ల 

వంళశయశఃపతాకయె సారస్వత (సృపంచమున శాశ్వతముగా విరాజిల్లగలదు. 

2 Aol, వ విద్యార్ల వ సొహిత్యసరస్వతి శీ నూతలపాటి వేరరాజుగారు, 

ఆంధపండితులు, బోర్డు ఎపపొస్కూలు, ఉరవకొండ. 

“వావిళ్ల నిఘంటువును శ్రద్ధతో పరిశీలించితిని, ఈ కోశము విద్యార్థలకేకాక పండిశులకుసాడ 
సర్వవస్తు నంబోధనమును (బ్రసాదించుననుటకు నందియములేదుం ఇది సంశయవివే,దకంబులగు దృష్థాంత 

ములలో నలరారుచున్నవి, ఇది త్వరలో ఫూ _రియగునని విని సంకసించితిని” 

(౮ 



ఇందుపయు కృము లైన సంస్క లే గ్రంథ ములపట్టిక 

సంఖ్య గ్రంథ నామము | గృంథేక _రనామము (గృంథమందలినర్గాదులు 

| అపి సంస్కృ తాంధ్రనిఘుంటువు | వామన శివరామాప్తండు | mn 
2 | ఊ క్షరరామచరితము భవభూతి ౭ అంకములు 
8 కల్ప ద్రుమకోశము నర్. రాజారాధాకాంతచేవు 
4) కాదంబరి బాణుడు ౨ భాగములు 

వ | త్రికాండశేషము పురుపో_శ్ల్రముడు 3 కాండములు 
6 | ధనంజయనిసుంటువు ధనంజయకవి లలి పరిచ్చేదములు 

7 నానాన్హ్హారవసం మేపనిఘంటువు న?! వమిగ్రుండు ౬ "కాండములు 

8 మనుస్మృతి మనువు ౧౨ అధ్యాయములు 

9 | మదినినినుంటువు మేదినికరుఃడు 

10 | రాజనిఘంటుపు నరహారివండితుండు ౨౧ వర్గ ములు 

11 | వాచస్పత్యనిఘుంటువు తారాగాథశర్య._వాచస్పతి 

12 | విశ ౧నిభుంటువు మెహేశ్వరసూరి 

18) వై జయంతీనిఘంటువు యాదవ, ప్రకాకు(డు ౮ కాండములు 
14| సంస్కృతఫెగవతము వ్యాసుడు 

15 సంస్క్ఫత'భారత్రము వ్యాసుండు 

16 సంస్కృత రామాయణము వాల్మీ క 

17 సర్వశబ్దసంచోథిని 

16 సాహిత్యదర్పణము ఫైశ్ల షనాథకవిరాజూ ౧౦ వరి దములు 

19 | కాలాయుధనిఘుంటువు వాలాయుధుఃడు ౫ కాండములు 

(అభిధానరత్నమాలు 

20 | వారావళి పురుషో శ్రమడేవు(డు 
21 | హితోపదేశము నారాయణవండితుండు ఈ భాగములు 

22 | హౌమచం ద నిఘంటువు హేమచం, దు(డు 2 కాండములు 
(అనేకార్థసంగ్థ్రవాము 

ఇంకను 'బెక్కు 'కావ్యనాటకాదులు. 
నయ ల న... ల el ed 



అభిప్రాయములు 

1 
మవో-పాధ్యాయ కళా పృవూర్ల జాక్షరుః శ్రీ చిలుకూరి 

నారాయణరావుగారు, ఎం, వ పి, సాన్. డి, ఎల్. టి. 

“వావిళ్లనిభుంటువు”” సృథమనంపుటముశు నూక్షుముగ జూచినాను, అది సర్వవిధములను 

ఊక్తనునిభుంటువు కాబోతున్న దని ఇెప్పడానికి నా శెట్టి సంచేహముళులేదు. శ్రీ, శ్రీపాద లక్షీపతిశాన్రీ 
గారు నిగుటు నిర్హాణమున మ జ క ఫ్రీ శ్రీరూర్యరాయాంధగే నిఘుంటులో కుప్పలు 
తిప్పలుగా దొరలినదోషములను పరిహరించి శబ్దరత్నా కరములోని గుణములను నిలిపి సొంకపరిశీలనవల్ల 
ఏర్పడిన కా, శ్లనిషయములనునేర్చి ఈగ్కంగమును సంత్రరించిరి. శ్రీ వావిళ్ల వారుకూణా ఈనిషయమున 

చాలాశ్రద్ధతో వనివేసీ (గృంథసన మరశిపక్ను ప్రామాణ్యమునకున్ను ఎ దోవాదమిస్తున్నా రు. ఈనిఘుంటు 

విశే అచిరకాలములో సంప్రార్లముగ | పృకటిత మైన ఆంభసాహి త్య జిజ్ఞానువుల కమూల్య మైన 

సాహాయ్యమునివ్వగలదని నిశ్చయముగ ఇె్టవచ్చుకు. వీరి యా మవ్మోవయత్నమును నిర్విఘ్నముగా 
ట్ 

కొనసాగింప వరమేళ్వరుడు వీరి కాయురారోగ్యములను వ సాదించునుగాక ! 
లో 

9 
విద్యాక శ్రి నీగంటి సోమయాజిగారుు ఆంధ ధ,యూనివర్సటీ, వాన్లేరు. 

భాపోన్థారక (శ్రీవావిళ్ల “వేంకటేశ వరశాన్తులవారు వేసిన భామాసేవామనోనమ్యద్రమున చేడు 

(స్కచురింపబడిన వావిళ్ల నిఘంటువుయొక్క వ్రథమనంపుట వృచురణ మొక నవ్యమయహాతరంగముం 

సాహి త్యామృతసి ంధువుకు మధించి యందలి సారసంగ్రవాణమునైై కీర్తిశేషులు శ్రీ శ్రీపాద లక్ష్మీపతి 
శాన్తులవారుచేసిన యారంఛమును న సమర్థ్హలెన (శ్రీబులును 'వేంకటేశ్వరులవారి సాహాయ్యేమున ఛాపో 

ద్ధారకులు ఫలవంతము చేయింపగలిగిరి. అనేశకవ దవిలసీత_మై (వమాణానుబద్ధమె, నియమముల ననుసరించు 

చున్న దిమైయున్న ంనానినుంటురా జము స్తీ శ్రీ వేంకటేశ్వరశా స్తో స్తులవారి కీ _ఫి కునువనుమూలికలో నొకపు పువుష్ట- 

ఖులముయిపోవుచున్న యాం శో వాజ్ దృయలవమ్యజాతమును చాలవజకు క్ష ఎగౌన్తులవా రుద్ధరించిరి. శబ్ద 

రత్నాకరము (వృచారమున కడు. సూర్యారాయనిథుంటువు ప్రూ_ర్థికానందున రత్త తనీళుంటువునకు 

స్థానము లేకపోలేదు. 

ఈనిఘంటువున తెకుగునాటవ్యా ప్తిలోనున్న యేకవదములం సంగ హింవబడినవి. తెనుగు 
నందలి తత్సమవదములకును పృయోగములు చూవబడినవి, వ్యుశ్చత్తులను చూపించుట మెచ్చదగినది. 

పాఠాంశరములను పేర్కొనుట ప్రశంసనీయము. ఈమహాకార్యమును 'తాముపూనుకొని సమర్థతతో 
నిర్వహించు శీ (శీశాస్తిగారిని అఫినందించు చున్నాను. 

విద్వాక శ్రీ ర రామయ్య గారు, వీ ఓట, యలొ,, 

ఆం ద్యోవన్యాసకడు, శ్రి శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాచ్యకళొ శాల, తిరువతి. 

ఇటీవల నొక కొంఠవనిమాద "నేను నామిత్రులగు శ్రీ వేదాంతళిరోమణి శే, దకీణామూ రి, 
బి నీ, మీ పీ. యల్. గారితోను, శ్రీయన్. నాగయ్య, ఎం. ప. గారితోను గలిసి చెన్నపురి శేసినపుడు 

మాతండి,గారగు కీ. శే, కర్నూలు శ్ తాయన్న కవిగారి ప్రాకామిత్రు, లును నాకే గాయోభిలామలును నగు 

శ్రీ వావిళ్ల వేంకటేశ కరశాన్త్తు మాత oa నసమకూడినది. ఆన సందర్భమున తీ కరు 

హ్ళ్ల నిఘంటువు” యొక్క_ శ్రైన్కాపీ నొకచాని నాకు జూపించిరి. ఈనిఘుంటువునందు “అ 
కారము "మొదలుకొని “చె” కారము వణికుగల పదము లున్నవి. దీనిని ,శీశాస్త్రలవారు మొదటి 
సంపుటము కింద | బృకటించియున్నారు. దీనికి సంపాదకులగు. ,శ్రీశాస్త్రులవారు పీఠికలో దీనినిగుజించి 
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“శబర త్నా కరములు నాటను నేటశు నెనేకములు వెలసీనను నవి సమ్మగ, గ్య ములని చెప్పజాలము, నిసఘుంటువు 

'లెప్పటికి నసంపూర్ష ములే” అని చెప్పియున్నారు. కాని, నిజమున rw యట్లుకాదు. వీలయన “ఆ” 

కారము మొదలు జూకు కనుండి నుమారు 590 పుటలతో మొదటి వాల్యూము (క్రింద 
వెలువడిన యిీా యాం ధ నినుంటువుయొక్చ_ సంపూర్హత నిదియే వెవ్వుచున్నదకుటలో నతిశయో శ 

గాచేరదు. ఇందితర నిఘుటువులలో లేనివియు నాటీళుండి చేటిదాక నునయాం, ఢ శభౌమళోే నూశన 

మంగా (బ్రయుక్షములగు నేక నంస్క్యృత వదములంక బిక్కు. తెలుగు వదములంకు చేర్పబడియున్న వి. 

మలకీయు నశుబంధమ్ము, కి, ౧ద నెన్నియో WS ఈ స! పెచగ మూటలకుశు 

నర్థము నియ్యబడియున్నవ ఈ నినుటుకర్తలు మన ఆంధ్రలో; ముక. జిరవివిశులగు ను (న్. 

పీడితో త్తములు, సంపాదకులు నాటికుండి "శటివజక నాం ధ్ర భావ కమూా లము వ, అప్రూరరము జీ 

నగుసేవ నొనరించి యాసేతుహిమాచలము ఘనకీర్తిని సంపాదించిన వావిళ్లవారు, ఇది ర) రాష్ట 

మవతరింవశున్న సుసనముయము. ఇట్టినమయమునశే నుప్పసిష్ధా “వావిళ్ల నిముటువు” నవశగింవ సి మేన 
యాంధ్రరా ష్ట్రమునకంకటికిని నొసగిన ్రీవావిళ్ల వేంకటేశ్వరళా స్త్రలచారు స ఇట్టి 
నిఘంటువు ప్కతి యాం ధునియింటకుండదగినదియే ! 

4. 

శ్రీదివాకర్ల "వేంకటావథానిగారు, ఎం, వ్య, (ఆనర్చు), 

వేర్ మెక్, బోర్రుఆఫ్ స్టడీన్ (తెలుగు అంధ (థృయూానివర్సిటీ, విశాఖున నట్ట ణము. 

వావిళ్ళ నిఘుంటువు (స్కగముసంపుటము చూచితిని ఇతరనిఘుంటువులుకూడ శెంతనుం చుకొోొనీ 

దానిని శ్ర, ద్ధతో బరికించితిని. అది 'సర్వసమ్మగ్యమును సర్వజనోవయోగియునౌ యలరారుచున్న 
దనిచెప్చుట ంత్రయు నంతో షించుచున్నాను. శబ్దముల కీబడిన కులు నవిపరణములును 

సృపృయోగములునై సుగృవాములుగానున్న వి. అశ్చటచ్చట నికర ద్రావిశభావలందలి పర్యాయవదముల 
నొన౭గుటయు, దద్భవములకు సంస్కృత ప్రాకృత (స్కక్ళతుల జాపుటయు, నావశ్యకము లైన యొడల 

జన్యజనక భావమును వ్యుత్ప క్య్రర్ణములకు సూచించుటయు, ముఖ్యములైన నమాసములనుగూడ _ జేన్చి 

వాని కర్ణము లిచ్చుటయు, (దుక పృక్ళృతులైన శబ్దముల ద్రుుతాంతతను (ద్రువర్శముచే నూచించుటయు 

స్ప నిఘుంటువుయొక్క_ విశిష్టతను జాటుచు గర్త ర్తల పరిశ్శమ బుస్టగారవములకు నిదర్శనము'గానున్నది. 
ఇంగలము మున్నగు వదములకడ నొసంగబడిన వివరణములు, సరసములు,  సమంజనములు నై మెచ్చు 

గొల్బుచున్న ఏ. చిరకాలమునుండి సంస్కృ తాంధ్యుగ, ంథముల నచ్చొ_త్తించుచు నాయుభయభాషలకు 

నపారమెనసేవ కావించుచున్న తామెప్వుడో ఫూనవలసీన నిఘంటు [,వ,ళటన ,క యకు గొంశయాలస్య 

ముగచే ఒసంగినను దానిని సమ్మృగృ్కముగను నిక్షుస్తముగను (బ (బశటింవజాలంటచే నాలన్యమునుగూడ న్గ్ధ్ 

వంతముసనే కావింప గలిగినారు. ఇతర పుం నచిరకాలమునచే |ప్పచురించి భామకు 
సేవను గ_్హలకు గీ _ర్తిగారవములను, బండితులకు స సంతో షమును, ఆత్త కు దృష్పి విని ఏ గలిగింతు రని విశ్వ 

సిందుచునా్న్న్నను, 

ర్ 
విద్యాకా: శ్రి నీడ, విం కృష్ణమూర్తి రిగార్కు వి, ఆర్, కాలేజ్, నెల్లూరు, 

“వావిళ్లనింధుటువు” (వ (పృథమ సంపుటమును పరిశీలించితిని. వంశజవరంవరణగా జాము సల్బ్పుచున్న 
భాపా సేవకు కనిఘంటునిర్హాణ మెంతయు దగియున్నది. పిన్న "చె పెద్దలందణికు' నియ్యాది అత్వంతోవకార 

కము కాగలదు. మణీయు దమపేర 'వెలరుంటచే నిది తమకు శాశ్వత్రయశస్సును 'జేకూర్చగలదు. 
వాలాది పదములతోడి ద్వితీయసంపుటము నైతము అచిరకాలములోనే 'వెలువడగలదని ఆళించు 
చున్నాను. పరమేశ్వరుడు తమకు దీర్థాయురారోగ్యము లను గృహించుగాక ! 



న్ర్న్ కంక 

డెడు నిష్ట డట్టనుం, జౌర రణంబు పెండ్డికొడు 

కంచు నుతించిరి వీరఫుంగన్రల్ + విజ, 3,ఆ. ౧౫౪. 

కంకణాయి. దే. ఏ. కంకణము, ఒకానొకబజలవత్నీ. 

(శర) 

కంకణి. నం, వి, ఈ. స్త్రీ చిలుగంట్క, గళ్ల. విణ. 

(నొ. నీ. న్ కంకణము గలవాండు. 

కంకకము. నం. వి, అ. పుం; 1. బజన 2. డుండు 

భము. పుం, న. దుషెన* 

కంకతిక. నం, ఏ. ఆ. స్రీ" దువ్వెన 

కంకప కము. నం. వి అ. పుం, 1. ఒకానొకచా 

ఆము; 2. బాణము. నః రాపులుంగు ణెక్క_. 

క్ర 
క, ఊభ. ఒకానొకయక్షరము. బే. ప్ర. 1. వ్యతిళేక 

క్యార్థకమున వచ్చునదిః-కొట్టక; 2. కృత్సక్య 

వా 11 పోక మునుపు "మొ. “౩. సాని”కి ఆచేశ 

ముగా వచ్చురూవము. “మః గరళం బెక్తుక 

శ్రాగంగా, .. ఫొ రా అర. ౨, అ. తరలి 4. 

కొన్ని ఛాతువులకు భావార్థ మునందు వచ్చు పృత్య 

యము." 'ఊ,,.ఆటు గాక తక్కి_నన్.” భా. రా. 

అయో, ౨౬౭; ర, దు," అగు ధాళుస్న యొక్క 

నుణ్యంత మావము: సాాలెన్సగ, “చూడల మొ. నం. 

టి. అ పుం. |. Jn విష్ణుపు; 8. మన్న యుండదు; 

4. అన్ని; 15. గాలి; ర. యముండు; ౯. నూర్యుండు; 

ర. రాజు; 9. ఆత్మ; 10. చేవాము. న 

కేం సౌఖ్యము; రై తల; తె. నీరు; 4. “పీరు. 

వ లంగున దినికి వ్యస్త ప్రయోగము లేదు) 
‘1, స్వార్థమును 'దెలువును, “క. విచిత్ర, 

వ కమేక్ర మువన్”” భార. ఆడి. $e. ౨9౮; 

రై, టా గౌలుపును. ఊదా:--వృత్ 

కము = చిన్న చెట్టు. 'చాలకుండు = చిన్న బాలు(దు. 

కంకటము*, సం ఏవి, అ. పుం* కవచము. 

కంకటి. వై. వి, (సం ఖట్వ్యా) 1. మంచము, 

“త్ర, . .వొక్కటపుంగంకటిపై...” శుక, ౧, 

ఆ, ౨౦౦౪, ఆం. ఛా. ది. sa 2. ఆయుధ 

విశేషము. “చ. వరశులు గొంతముథ్ గదలు 

భల్లము లములు విండ్లు: గంకటుల్ ...వ. అను 

నెనేకాయు ధవర్ష ౦బు. ..” కు. నం ౧-౨౨. అ 

౫% ౬ కంకిపుత్తడి. జే. వ ఒకానొకయాోవధి. (బ్రాం 
కంకణము. ఉభ. దే. వి. 1. ఒకానొకజలవథీ.. “చ, ,, | కంకిఫ్ముత్రి. మి. వి ఓవధివిశేమము. (బ్రా 

కంకణంపు మ్రోయ తలం బులు జేల నందు బబిం | కంకు. దే. న, క్రీ" 1. గద్దించు. (శ ర్య 2 తిట్టు. 

(శా రు) 8. ఎగురవేయు. (చూ. కంకోడు బి. 
1. గద్దింపు. 2. తిట్టు. (బ్రా 

కంకుండుం, సం. వి. అ. ఫుం, 1. యముండ ; 2. వతి 
ఆ నా 1. చేరి కడియము; 2. చేతం గట్టు కొను యుండు; తే. కవట శ్రాన్తాణ వేష ధారి, ధర్మరాజు 

తోరము; 3. నగ, శిరోభూవషణము, ఫుం, జల అక్ఞాతముగం బెట్టుకొన్న పేరు; 4. రాపులుయగు 

బిందువు. “ది. ..నిజాపాంగహర్టాశుు, కంకణం లను జంపి తిచెడుబోయ. నం. భాగ. 6 ఈ, ౧౮ 

బులు రాల...” పండితా. దీతూ. ౨. కంకుడు. డే. ఏ. (శంకు, ధా.) ఎగురవేయంట, (దూ. 
కంకణముకట్ట కొను. మి. ఆ శ్రీ (కంక ణము పా కంకుడు కాయం) 

కట్టుగాకొను) 1. చేరికిం దోరము గట్టుకొను; | కంకుడుకొయ. జే, వి, (కంకుడు + కాయం బాల 

2, దీక్షుళ్రూను. “డూ, . .శంకణము గట్టుక యుం (క్రీడార్థ ముగు ఒకానొకకాయ. “చ. ఎలమిగం 

TI 

కంకము. నం, వి. అ పుం. 1. శాపులుయ; 2. పెద్ద 

రాచమామిడిశ్తేం 

కంకర వై. వి. (సం. కర్కరమ్) 1. గ వహోదుల 

కువయోగించు లేవ ద వ్యవీశేషము. “సీ. కంకర 
'బెందడి గార సోడ యనంగ లేవవిెేశేవము... 
ఆం. భా, ద్వి. ౧౭; 2. శిలావిశేషము. ఉదా: 
కంకరతామం. (వాం) 

కంకరగాడిద = కంచరగాడిద “మత్త. గాడిదత్ 

నెడం దన్ను కంకరగాడిదల్ ...” సొనందో. ౨, 

ఆ ర్ 

EC 

కంకాళమం. సం, వి, ఆ, పుం. అస్లీవంజరము, 

కంకి. డే. వ. (క. కంకి.) జొన్న మొ. వాని'వెన్ను* 

ఆం. భా దిష. ౨౨౬ విణ. విక్భకము. “ర కంకి 

నోటను చొంగ యంకురించి”. శ. పహారిశ్చః క్కి 

ఆ. ౨౧. (బౌ) 

'దాన్సి నమ ల్వడి. బొచ్చె వారిధథిస్*” అము, 

ర్క అ ౧౦౧ (జలవత్యంలం, వలయమనులంఎ 

om రాొపులు(గు. ఆం. ఛా. ద యం: ళుం. can 



శంకు ర్ కంచి 

జిన్ననా:జె తను ిళ్తుక ము ద్దొనరించు సక కంగు. డే. అః కి" 1, కృప్తమగు; కరయగట నే 

మూం కలజిగిమోవిచన్నులును గంకుదుకాయలు 

లకృ_దొండవం, డులుగు నొనర్చి యాడిన 

భునుండు...” చమ. 3 ఆ, ౧౧౭. 

కంకులు పెట్టు. చే. న. క్ర" (కంకులు = సెట్టు 

నిందించు దూయి, (బౌ) 

కంశేన్లి. సం. = కంొకేశి. 

కంజీళి. నం, వి, ఇ పుం. ఆకోకము. (శోక నివార 

ఇార్థము జనులు దీని క్రింద వివారింతురు. 

కంఖాణము. సం. ఏ. ఆ పుం. 1. గుజ్తము. విజ, 

ఏ, ఆ ౧౩౭; 8, ఒకా నొకజాతిగుజ్జము. యన్టీ 

కంఖాణతురగ ,, +,” వరాహం. గి అ. ౨౭. 

కంఖాణి సం, వి, ఈం స్తీ" ఆడుగు జ్జము. పా. 

సంజ్ఞా కంఖూణిం జేర నగ కామాళురతన్-” 

వరాహ ౫, అ. గాక 

కంగటి = కంకటి, “డు. . ,కంగటిశాలు నమ్మ దగు 

3 దువు. ,.”చ్రైం ౫ ఆ, ర౫ “ద్వి. కంగటికాట్ల 

నంకంపు:బూనలును, సంగడించిన యట్టిసభలును 

సభలె”” పండితా. వాద, ౫౨౧ పుం 

కంగరు. చే. వి ఒకరకపునిచ్చెన. (బ్రాం 
కంగవం దే. పి స్థానము, చోటు. అం. భో, ద్వి 

౧౫ అం. పద అచర ౧౫ 

కంగాణము, దే, వి, (త కంగాణమ్ కళ్ళ మునందలి 

కావలి. (శ. ఈ టైం 
కంగావింగా. బేం క" పణం lL. నలలినలల నట్టుగా. 

వ్యవః--- ఆమిరియాలు కంగాచింగా నమలి మిం 

గుము; 2. తొందరగా: వ్యవః== వాడు కంగా 

బింగా శండుమెతుకులం తిని 'రైలునక పోయి 

నాడు. (వాం 

కంగారు. కే. వి యుద్దము. ఆం. భా. ద్వి ౨-౨౨; 
2. కలవరపాటు. విణ. కలపరవడినది. “క. వెంగ 

లిపి త్తయి తిరుగుచుం గంగాశై వెడక.. "భాగ. 

౯ స్యాం, శిరా, మొ: రొ కిష్బ్కి_౦+ ఎర. 

కంగారువదు. ద్వ ఆః క్రి" (కంగారు-పదు.) కల 

చరవడు తొందరవడు, నాఃజూా-నీవంత కంగా 

రువడిన లాభము లేదు. 

కంగాలీ, హీం. విణ. 1. సీచయమెనది; 2. కలవరపడి 

నడి; ర. సంకరమైనడి; 4. చెడిపోయిన ది. 

మెలుం గెక్కు_. “ఉం కంగినమెడికుండల వకొ 

వక లై చనంయేయం జాలు చ, న్నుంగవ.. "రాజు 

చ. 3, ఆ. ౭౯; 2. కదలు. (చా వి, 1. జరీ 

మొవలగుశానితో వకగగా సీక్పజ చిసకన్నుం 

“నా కంగుర్ దీరిన మైగిణీటిపిక..."* నిజ. 9, 

ఆ. ౧౫౭. హరిశ్చం ౧, ఆ ర్వా 2 వితము. 

వాః----ఉూన్పన-బ ట్రైలో వెం డూకంంపస కాచి 

సాదు 5, మ్రాగుటయం దగుధ్వని గనుకర 

ఆము “జ శంగనిన గడుపు 

గృస్కున వై దుడు6 గహన్యవావనుల్  నింగియు 

ది క్షటంబులును నిండంగ,..” భో. ర, ఆ. ౯3. 

(దీనియా స్రేడితయావసు ₹ంగగంగుం స్యా. ¥, 

ఆ. ౧౦౩. 

గు టె 

కంగులము. న, వి, జం పుం. హస్తము, చీయిం 

కంగు, నం. వి, ఊం శ్రీః సొ (స"న్యముం 

కంగే?. వై. వి పసం. కంకేలి) అభోకముకే. 
“ర్వీ ఫోాగడను గంగీళిం దగ విరర్ గలి 

సించె,..” య ర ఆ. .౨౦. 

కంగోరు. జే. విం నిడుపు కాసె, (క ర 

కంగోరుపావడ. దే. వి. (కంగోరు పావడా) నిడుఫు 
కొన లుంచి కుక్రాడుగాగర. అం. ఫొ. ద్వి. ౧౫౮. 

కంచి. వైం వి, (సం. కాంచీ) శాం వీవురము. “గీ. 
కాంఫుగోడలు కంచంనకొాంపురంబు. కీడ్పులిచె 

ఇ . పాండు. ౨ ల! ఆ, లం. (గంచంఠ = కంచి 

యంళ; పెద్ద “జా ,.నంపదక్, గంచిం 

బో లినయట్టివట్టణము నత్కాారంబు?ా. నిచ్చి 

అ ల వా: న వా ౭.9. 

కంచిగరుడ సేవ. మి. విః 1. కం-దిగో గరుడోళ్స 

వము చూచుట. (ప్రతిఫలము చేనివనిచేయుట 
కుపమానముగా దీనిని గహింతురు. కంచి (శ్రమ 
వడి వెట్ణటయేకాని యచటి గరుడోత్సృవము 
కాని చేపతాదగ్శ్గనముకాని లభించుట కస్థ్రమని 

భావము) 2. శ్రీతీముబత్తెము లేని "సేవ (వా 

కంచిమేయశ. ద్య. వి. (కంచి4+ మేక కాంచీనగ 

రమువై_ఫుమేక; ెద్దపొదుంగు గలయొకజాతి 

మేక. (శ. ర, ట్రై వాం 

కంగిన చే. పీ లూ ఆం. భః డె. ఎలి లల శంచియ వై కంమె. (శ గ 

జో 



కంచు గ్ కంజొ 

కంచుకము. సం, వి. అ. ఫుం న. 1. అవిక 2. కంచేల = కంచెల. “సీ _చన్నులం జిలుంగుగంచ 

ఒకవిధ మగుచొక్కా; ర. కవచము; 4, పాము 
కుబుసము; లీ. పొట్ట; 6 వన ను, 

ట్ ఆప 
కెంచుకి* నం, న్. వుం. 1. అంర$పఫురణారి. 

2, పాము; 3 విటుడు; డీ. అగరు విణ 

(న్. నీ, న్ కంచుకము కలవాడు. 

కంచులి. (శి) సం. వి ఈం స్త్రీ = కంచూలము. 
కంచులి. (శి) క. సం. వి, ఆ. స్కీ = కంఛూలము. 

కంచూలమం. సం వి. అ. న. అపిక. 

కంచె. వై. వి (సం. కతు!) వృతి తుమ్తమొ 
వానిచే నేర్పజీచినఅవరణము. “కంచెయే చేను 

మేసిన గలబె దిట్ట”, (చాటువు 2. బీడు, 
దున్ని నభూ మి. ఆం. భా ద్వి కం 

కంచెకోట. ద్వ. వి. (కంచె4+కోట.) వెదురు పేము 

మున్న గువానిచే కోట చుట్టు ేర్పణవంబడిన 

యావరణము. (న, ర, బ్రాం 

క౦చెగోడ. వ్వ వి. (కంచె4గోడ.) కంద పొంపిన 
గోడ (ఈ ర) 

కంచెల. వై, వి, (నం, కంచులీ) 1. అవిక, “చ, 
తనువల్లి యుచ్చి కం, చెల “తెగెవడ్డం గేకనము 

చీరచెజింగున మనెం జన్ను లన్ స్వా. ౫ ఆ. 

౬5% వైప, ౬, ఆ, 9౫౨ 2. బీడునేల ఆం. 

భా క. ర 

కంచేను. వై. వి, (నం కంనమ్ 1. కంచుస్మార్ర; 

భోజన పాత్ర. గీ తమిఫ్రూంజూలి పునుకకం 

చము సాంచి” హరం ౫5 ఆ. ౧౬ “గీ, 
కంచముమొదటివాని, లేశ మంతయ 6 గ్భవ 

లేక లేవ సెత్తె”' పిన. శకుం ౨, ఆ. ౧౬౫. 

చం. క ఆ ౨3 2. వశెమ. “చ. సున 
గతఠేశంచం గంచ మిడి కాటుక? దీర్చి...” ఆము, 

మీ లేం ౧౬ 

కంచేర. వై. వి. కంచువని చేసీ ద్ర తకెడు ఒకా 

నొకజాతి. (శ. ర. చాం 
కంచేరగాడిద. చై. వి, (శంచరముచగాడిదం ఆశ్వ 

తరము; సీ చగార్టభము. (క. ర వా 

కంచేరము. "వై వి, 1. (నం, చంకరక) గాడి ఒక 

సీచజాతిరథము, (శ రు ద. కంచరివని. (వా) 
కంచేరి. మై. వి. (కంచు4అరి) కంచువని వేయం 

వొండు, ఆం, భౌ. ధ్టం ౨౮౬ 

ఈ 
ర! 

లల నజుము*” భాగ. ౧౦) స్కాం, ఊఉ, ౮౦౩. 

కంచే. వై. వి, (నం. కంసమ్. క. కంచు ఒకానొక 

లోవనాము. ‘ఇ, కంచు 'మ్రో”గునట్టు కనకంబు 

మోంగనా” "వేవునం “దర కలశముథ్ 

మీదట గంచుగుబ్బబలును. ఐండీతా, పరః 

20౯, పు 

కంచేకంటు. ద్వ వి. (కంచుగాకంటుం చాణలి, 

కందువుః డం, భా. దెం ౨ర 3౨. 

కంచేకాగజాూ. ద్య, వి, (కంచు-కాగడా.) కంచుతో 

చేసీనకాగశా; మిక్కిలి కాంతి నిచ్చుకాగణా* 

వాఃకంచుకాగణా సెట్టి వెదకినా కనబడను. 

కంచేకొము. ద్వ. వి. (కంచుశకొము.) ఒకానొకవా 
ర - 

దము “గీ, ముందటను గంచుకొమః మిన్నంది 
స్ట్ అ 
మొరయ” 'వైజ. ర, ఆ. ౭౮ 

కంచేవదను. ద్వ. విణ. (కంచుగావదను) మృదువు; 

మె త్తనిది. “చ,,,ఎం) తని వచియింతుం గంచు 

వద నాచెలినెమ్లన మెంచ నుద్ధ వాం” రాభాః ౨ 

అఆ, డిం 

కంకుషింమే. చే, విం ఒకానొక జేగం ఆం. భో దం 

జొం, సిర (కంచే? మించు l. అగోచరము, 

కనంబడనిది. “గీ. కాకమించుల వినుమాని కంపు 

జోదు మంచుగమిం గంచుమించు గాసించు 

కరణి.” రామా, ౫%, ఆ. ౧ర% శుక, ౧, ఆ. 

౨౨; ద. అధికము. “గీ. కంచుమించుగ ధరణి 
౨౨ 

ఇగృక్కుదల,.. సా, ౧, ఆ. ౮౩౨. 

కంచురాయి. ద్వ వి. (కంచురాయి) కంచువలె 

కంజము. నం ఏ, హః ఫు౦ం తలపై బుట్రునది= 

తము, 2, పద్మను. 

కంజరము. నం. వి అః పుం. le నుంజరము, పీనుగు: 

2, కడుపు; 3. జిల్రేనుప. 

కంజరుండు, నం, వి, అ, పుం. 1. సూర్యుండు; ర్తి 

ప్రద 
కంజాకము. నం, వి, అ, నః, పద ము, నీటిపుటుగు. 

ఆరే (క 
కండారము. నం పి, అ. సం. వేం కంజరముః ర్త మణి; 

2. మర్తాపయవను. విణ. (అ, ఆ. అ) ఆశుభ 
(సృదమా అమంగళ “మైనది, 
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కంజుండుం నం, వి, అ పుం, హా? ౧౯1 బెల; వ, ౧౨ ౨౦౬ సాం, సి 4 షం 

కంజౌయింపు, చే. వి. ఏర్పాటు. (వా) నిణ. చేని మ చేద 2. వమరుపి ల. రేగు ఉ బరు. 

కది వేలుగా ేర్చయిపంబనీనది. చా. నారిల్లు 

మంచికంజాయింపుగా నున్నది. 

కండ. 'వై* వీ, (సం, కపిం౦జలః.) కౌంజు (శ ర) 

కంట. దే. వి, 1. కనుట, పొందుట. “క. ఇంటం 

దెవులునం జచ్చుట్క, కంటెవ చావంబు లొండు 

గలే నృపులకున్ , బంటకలను పొలికల నిషి, 

గంట నిభానంబు గంట గాజే మనకున్.' భారం 
ఫీ ౧3 ఆ ౯౯ 2. నాట్యబ౦ ధ్ధము, ఆం. భె. 

౧౨౦; శి. నాట్య'భ వను. (ట్రం 

కంటంబడు. ద్య. అ. క్రై (కంటక గావడుం కన 

పే. 
లో 

బడు. “ప=, మింటనుండి కంటంబడి కంటువడం 

గంనున కి ట్లనియెి భెగ, ౧౦, స్కం, ఫూ 

౧౫౨. 

కంటక. స. వి, ఆ. స్త్రీ + బకరకపుక ణుందురీల. 

కంటకృదునుము. సం వి. అ, పుం. 

చెట్లు; 0, బూరుగు yy 

కంటకఫలము. నం, వ ఆ. పం. ముండ్లు గలపండ్లు 

గలది, 1. వనన జో; 2 వల్లేరు ప, 

కంటకము, ఉభ. డే. ఏ. 1. 'బ్వేషము. “దరి. . .నరులు 

"వెజతురు వన్నగభీతి ననుచు,. . .విసంతిం గాని, 
కంటకంబున చేయం గఅకంఠుసాక్నీ.” నవ ౪, 

అ. 8. పరుషవాక్యము. “ర అణిమి ననుం జివ 

రునకు నగునె కంటక మాడ. స్వా; 8, ఆ, రాళ. 

విణ విరుద్ధము. “తరళ, కడి బుద్దిబలంబు: 

దద్దయు6 గంటకంబుగ: జేసి యేం బుడమిరాజ్య 

ము సర్వముక్ - దనం బుచ్చియిచ్చిన +++” భారం 

ఆరే జ అ. ౬౨, (శ.రఈ పాం సం, వి, అ. ఫ్టుంం 

నః; 1. మల్లు; 2, బాణ్యాగము; లే. సూదిమొన; 

ఓ, చేయ మున్నగు వానియెముక; 5. రోమాం 

చము; 6. జ్యోతిశ్ళా స్తమున శేంద్ర స్థానము; ', 
కార్యస్థానము. రి, వాదమున దోష భేదము, పుం, 

క. వేదురు; 2, మొసలి. 

కంటకారి. సం. వి ఈ. స్త్రీ = కంటకారిక. 

కంటకారిక, సం, పి, ఆ సి. వాంకుడు *. 

కంటకి, ఉభ చే. వి, బట్టలకు చేయు ఒకానొకరంగు. 
“రగడ కంటకి గుజ్జరి మడుపులు 'మొదలుగC 

నలిగిన పలువెన్నిల పుట్టములు.* కనిక, రా 

(0 

1. ముండ్ల 

'కంటొలము = 

అ. | గడియ ఇ కంటి. (శం ర 

దః, స్తే కం 1 WOR సం, ( Ys గ్ '\ Vo) కంగు 

కములు గల. 

కి క ళు 4! 
కంటగించొ, గు as శ్రీ అనిస్ట్రము 7 +e rs, ఇ 8 

కావలే యనండు తొవము సెంనండు కంటగిం వం 

దున” భాగ. ౭. స్కృం, ౧౯౪; 2. 

వను. 'శా...నాా "పీ రన్న మరిం గంటగించె 

దరు పెంపే మోకు న న్నేమటనా”” శుక 3 
ఆ, ళ౯ళ. తె. నొచ్చు ';,. గేల సంటగించు 

చుండగ...” నిర్వ. ౧౦, ఆ 2౯. 

కంటగింపు. బే. వి (కంటగిదు థా) రోత, 

ఉఅసహ్మూ 
Fn 

అసహ్యము, “మ...మాటపైం గంటగిం,పును 

వ చంద్రా. క ౮౨, "19 

కంటగిలు = కంటగించు. యం సీ (సొచ్చు) “సి. సనల్టొం 

దొడిమ యొత్తినం గంటగిలును సకం బెట్టు 

భర్నెనో ౯ అకుదెడలు.”' సాడు. గో, ఆ. 3. 

కంటము. సం. వి* అ ఫుం, న. ముల్లు, సంటకనము, 

కంటలము. ఉభ. వై. వి (నం. కం 
కంటలె.) మ, చిల్హ్లరనరశవ లుంచి యెడ్డు “సుం 

వేయుబుట్టలు "మొ. వానిబశ. En 

ఇంటలపు 'టెడ్డ, నామిగము సేయనమనము, 4, పాని, 

వూ ౬ ఆ, ౧. (శ, త సొ శందలముః 

"పాూఠాంఎ 2. తోమిగి మణుగులబరువు, (12% 

వదినుణంగు లని కొందణు.) (వా) తి, దూది 

మూట. (శ, ర నం, వి, ౪% ప్రుం. తుమ్మ. 

కంటనను, చే. వి. వ్మిష్పలావము, విరోధస్రుమాట. 

ఆం. భా, చః 

కంటనరము. 'వై.. ఏవి (న౧* కంఠ సర8 0 కంటనగ, “సీ, 

లాయంబుం గంచంబుల్రై యెంంల్ఞృసిల్లు చ్చేదుంటు 

'చేల్చునకును గంటనరము.”చం, రా, 3, ఆ. 25. 

కంటసరి = కంటసరము. _(గళభూహావిశేనము.) 
ఆం. భా, ద్వి, ౧౪రా “సీ, ,,సరి లేదు. మెడ 
కంటనరికి నెందు?” వాలీ. ౨) ఈ ౫౦. బం 

'ధాన్యనిశేషము,. హున ఈ, ఆ. ౧౨౮. 

కంటాణి, బే. ఏ. కాగితములంమొొ కుట్టుట నువ 

యోగించు సాధనవిశేషము. (ట్రా, వా 

కంట్టము. (బుట్టమొ-) (బ్రా, లె 

కంథతెట$ 

=! 
వాన్నిపె 

౧౧౬ 



సెంటి గలి కండ ao 

% టి వాలు, షు వి. (1 న్న, ల్లు? వాలు.) చకా కంఠ పాఠము. సం ఏ. అ, పుం, కంఠస్థ మగునట్లు 

గంధము. “సీ స ఇవిగ దా యొక్కి_ కై దువ నంకు రవ చదువుట. 

కమ్మి కంటివార్ “గిణబబోెక్కు_సను గయ్యె 

భద్రా. ౧, ఆ, (శ. ర 

కంటివిన్కర. చే * విం పాము. నోంగ తిర. ౧౦౪. 

కంకీరీలు* దే. వి బి. చెవిపోంగులం. యర ఉత్హవా 

రిచ్చిన యచవరంళికంటీలు...”” నిరం. ౨, అఆ, 

౧౧౬ (బ్రా. పూ) “సుంటిలు” ముది. 

కంటు, దే. ఏ. 1. వగ. ఆం. భా. ర్చ ౧౮౬ 

“ఊఉ కంటన రాఘువేశుం డలుగన్ .*,, "రామా, 

౭, ఆ. .౨౦౪. ఓ శ శత్రువు. “ఉ Recs 

ఫూయమొగడతోం నగ లతాంగిముక్కు. a 
రానూ. ర్క అ. ౬౬. అం. భా. ద్వి, ౧౮౫ 

కంటువడు. ద్వ. ఆ (క్రై. (కంటు + పడు) వగ 

గొను విరోధించు. “వ,..మింటనుండి కంటంబడి 

గొంటువడం గంనున కిట్టనియె. భెగం, ౧౦. స్కంం 

ఫూ, ౧౫౨. 

కంఠము, నం, ఏ. అ. ఫ్రం. 1 కుత్తుక; రై మెడ; 

లె. కంఠ స్వరము; 4. బగ్గణ; 5. మంగ. 

కంఠ,“షము, సం, సి, ఆ. పుం. 1, గొంతుక ఎం 

డుట; 2. వ్యర్థ భాషణము. 

కంఠస్థము. నం, ఏత (అ, ఆఆఅ) 1. కంఠమం 

దోన్నడి; 2, ఒప్పగించుటకు బాగుగా వచ్చి 
యున్నది. (పాఠము, వద్యను మొ) 

సంఠస్నానము. నం, వి. ఆ. స్తీ" తల తడవకుండ 

కంఠమువజిను చేయుస్నానము. 

"| క్రంకాలము. నం. ఏ. అ పుం. 1. కందగడ్డ; డం 

యుద్ధము; లే. కంటలము; ఉఓ లాట్టె. 

కంరి* సం వి, ఈ. స్త్రీ! 1. పంఠము; 2, గుజ్జపు 

వలుపు, విణ. (క. నీ. స్) కంఠము కలది. 

కొంఠిక. నం. వి, ఆ, స్తీ; శ. కంటి. “డా, కంకణ 

కంఠికాకటుక కాం-చిముఖానరణ వ జంబుతోం, 
ల 

గొంకక ...వెష ౭, ఓ, ౧౧; 0, మెజపు, 

కంధీరము. సం, వి. అ, పుం--కంఠమున గొచ్బథధ్వని , 
కలదాాాకే. సింహము, 2. మదపుటేనుంగు; తీ 

పావురము, 

కంచె. యు. చే, చదు వం?)మానిభ క్రి పశ్య 

యము భారం అది. ల, ఆ. ౨. వై, విం (నం 

కంఠికా) lL. కంఠమున ధరించుగుండ నినగ. 

ఆం. సాం ర. ౧రో ౮ ఆము ౬, ఈ ౬; 2 

మంగళసూన్రము- గన్స్ (పొమిన్కురొదలు 

గన్పుడం గంటె కట్టునప్వుడు గూని గళయు క్రిం 

ఉఊొందరాదు, కువల ౪, ఆ. రగ. 

కం గెబొొట్లు,* ద్వ. వి (ఉంటి + బొట్టు కంఠొ 

ఫిరణవిశేషము, ఒకరకపుమెడనగ. (బ్రౌ-) 

గంటెబొట్టుఎయు. ద్వ, అం + (్రంటెబొట్టు+ 

'సీయు) రవాన్యముగం గాక మోసముచేం గాక 

నిధ్యుక్తముగాం గ'కపోంయినను కంటెబొట్టు 

మెడలో వేసి భ ర్హయగు. వానా డామెకు 

కం టెబొట్టు వేసినాడు. (శ్రా 

కంటాకు. అం, వి, కొంతవని చేసిన కొంశనొమ్మ 

బంఠీకొలుండు. నం. వి, అ, ఫుం--ాకంఠమందు 

నలుపు గల వాండు-శి పుడు, 

కంఠో క్రి. సం. వి ఇ. స్త్రీ, కంఠముతో చెప్పుట; 
గట్టీగా చెప్పట. 

కండ. 'వై. ఏ. (సం, ఖండ 1. మాంసము, ఆం. 

OM ద్వి. ౧౩౨౧: మార్క_. ౧౧ ఈ ౭6 

2. మాంసఖండము. “చ. గగనకలంబు నెత్తు 

రులు గండలు నెమ్తలు, . .కరినె,. భారం దో 

౧, ఈ ౧౩౫ లే. గుంజు “వ కండ గల 

తిం త్రిణిశలాటు సంఘాతంబులు , . .సా్టా క్క 

ఆ. ౬౦; డీ, ముక్క, “రీ కండ 'లెవండ( దటి 

గిన ట్లుండు వదాతిచయము. భౌరః దో. 3, 

అ. ౧౫౮; లీ వటిక బెల్లము. “ని వెన 

Wd 
పుచ్చుకొను నేర్పాటు. 

కంట్రోలు, ఆం. వి. స్వేచ గాం గాక అధికారులు 

నిర్ణ యించిన'వెలనే సరకులమ్లంబకునట్లు చేయుట. 

కంట్లము = కంటలము. (శ, ర కండమండెఃగలు గాని” జై. రా ఆ. ౨౦5. 

కంఠగత ప్రాణము, నం, వి ఆ పుం, కంఠమును విణ. కండ పెరి(ినది, క్రో వ్వెక్సి-నదిం “గీ కండ 

పొందిన ప్రాణమా; చావసీద్ధముగానున్న వొని|  కన్నులవాని నాశలును వం తిట్ట బేళాళికల 

ప్రాణము. సాక దిట్టువాని ౨ ఆవ్వు, ఇ అ 20. 
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కండకానరము. చః పి (కండఎ4'కొవరము.) గర్వము, కండూతి. నం, పి. ఇ దం స్తీ 1. కండువ; on 

“ది. కానిము నీకండ కావర మడు. ద్వి గజి 3. నోకుటం 
క ses జ 

సాం ౧; &, రం పు | కందడూయ. సం, వి, ఆ, శ కొందూలి. 

కండ చీమ. ద్వ సిం (కండచా వము ఒకజాతి పెద్ద | కండూర సం. వి, ఆ. న దూలగొండిళ్. 

ని 
గ క 

హు 

కండూరము. నం, ని. అం, ఫ్రం. గంవళీ. 

కండచే క్కెర, వై. వి. (సు. ఖండశర్క-రా) వటిక | కండె. నై. వి. 1. ఊచకు చుట్టిననూలిచుట్ట, శుక, 

చెల్లను. “సీ. కలికి నీకె మోపి కండచక్కెర,.. | ౨ ఆ, ౪3; 2. పేనిన నూలిచ్చు. (శ ర) 

కృ. శకుం. 3, ఆ. లోలా 3. జొన్న మొ. నినికండె. (శ, ర కీ, కండెము. 

కండచే క్కెరదిండి, ద్వ విం (శండచక్కెరచతిండి) “రీ కంచె దిరిగి యంుంగ్కుగంబాలతో మాలు 

చిలుక. ఆం. ఛా. ప్ర. ఈగ మలయం బాహువుల యగ్లలికతోడ. పరమ. 3, 

కండమేక్కం వై. ఏ. (కండ4చుక్క కౌలఖం ఆ. ౪ళరా 

డమ్కు కడుపుళో నుుడుమాంసనిశేషము. ఆం. | కండైకోక. ద్వ. వి. (కం జెషళోకఎ మేలునుూలు నీర; 

భా ద్వి ౧౩౨౩. వట్టుచీక. “సీ సాజుటాకులు విప్పి పనివారు 

కండతుండము ఖు. ద్వా ని బ (రండతుండ ఇెంగావి కండెకోసలC నట్టంగా నొనర్చి.” పొర్ష. 

ములు.) ముకముక్క_లం= “కీ __నజఅకుండు ౬, అ ౧౧౫ 

కండతుండములు గాగ” జై. రా ఆ ౬ర.| కండెము. నై. వి. సాము చేయుటచే మిక్కెాని గట్టి 

రా. ఏ ౩3, ఆ. ౬ళర. వడిన భుజమునఖుము, “స్కీ 10చెముల్ తిరిగి బల్గూం 

కండనము. నం, వి అ న 1. దంచుట; రి. యి డలు దాసంచి నటువటి చెగుసుజా లలెశయిళల్ల + 

గుట; 8. తవుడు "మొ. సా, ౨ అ. రో విజ, ౧, ఆ. ౧౦౯ 

కండని, సం. వి, ఈ స్తీ! 1. తోలు; 2. జోశలి. 

కండ పెట్టు. దః అ. క్కి. (కండ+ పెట్టు) మదించు, 

కొ వ్వెక్కు-- (బ్ర. చా.) 
కండపొదుంగుః ద్వ వి, సూలులేనీ పొదుంగు, (వా 

కండవడముః వె, ని, (సం శాండపట$. క. కండ 

వటం “తెర, యవనిక. “చ (శొరి...చను 
చంచెం గండవడ మల్లన వెల్వడి,* , కు సం, ౯, 

ఆ. ౨౦. ఈ, ఆ, రంగి 

కండిక = ఖండ్రిక. (బ్రో, వాల 

కండియ = కండె. “సీ, ఇెంగావిజిలుగు కుచ్చెలకం 

డియబవంతి రాయంచ లడుగుల వ్రాలి మొరయ. 

పార్య. 3, ఆ. ళో. 

కండుకము = కందుకము. “ఉం కండుకశేళి సల్పెడి 

పీ కారమునన్ ,, ౪” శ్రీజా రా౨* వాల్మీ= ౧, 

ఆ, రాలీ 

కండెవట్టు. ద్వ. (1 శ్రీ (కండెముపట్టు.) సొస్పి 

కలుగు లాగు. “క. “కేలుంగేలును_ బతినతిం, 

గీలించంగ చేయం మకరశీతను 'బావ్యో, నాళంబు 

కం డెనట్టిను నాలో రతి ఫువ్వుం 'దేశియంటున 

బికుకున ఎ” సాంబో. 3, ఆ. ౧.౨౮ 

కండోలము నం వి. పు, ఓ గంవ; 8, ఒంటె, 

కండోలపవీణ, సం. వి. అ. స్తీ చండాలవల్డకి) మాలలు 

వాయించునొకజాతిసీణ. 

కండోలి. నం, వి. ఈ. న్త్రీః కండోలవీణ. 

కండ్రిక. దై. వి, (గం. ఖండం) ముక్క “దీ డి 

యలోపల మూఃడుకరడ్రికల్లి తాడు ధగం గూల 

దిటు మేథావిభధట్టు.” అప్పః* ౨ ఆ. వే౬రొం 

కంత = శంకే. (బౌ 

కంతి. వై. ఏ. (నం. గృంధికం 1. కణింలి. ఆం, 

ఛా. ద్వి, ౭౮. 2. చెప్పి. “ది దుడ్డున వంపు 

కండురము, సం. ని ఆ పు 1. కంద; pa కంతులు గట్ట మోంది. డి. వారశ్చా, ఊం ౧౫౦ 3. 

శాశరళే. విణ, (అ, ఆ. అ) దురద కలది. | కంఠుః చే. వి గడుఫు, వ్యవధి, (ఈ రృ 

కండువా. హిం. వి, (హిం, ఖండ్వ్వ్రా l. ఉత్తర కంతుండు, సం పి, టా పుం మన్శ్శ థుండుం 

యము, 2 అడ్డదూలము. (బ్రా) శంకువు, నం, ఏ. ఉ పుం. పే, ఇదె; ఛాన్యపుగాబెం 

కండువుః సం పి, డ్ర్ డాం స్తీ" దురద, డి. వాదయమూ. విణ, (ఉం నుఖివంతుండు. 
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కంత్రి దే. విణ, నంకరము, సంకీర్ణ ము, వ్యవ; కందరికము. బే, ఏ. న్యంంథా_స్తరణము, గంకకో అడు 
కంత్కెడాత, వం లి మూట, 

కంథం న. వి, అ, 

గోడ; తి, 

కంథటిక. సం, ఏవి, ఆ. స్రీ" కంథ, బొంత. 

కంథావారము. సం, వి. అ. పుం. ప్రా కారము. 

కంద. వై, వి, (నం, కందకు సూరణము శ్లో, ఆు. 

భాం ద్వ ౭౧. నీలా. ౨, ఆ ౫౭. వీ గంద 
దుంహ ఆం. భా. డి. రోం. 

గందంబెటు, దే, ఆ. ర్క (౦దక 4 పాటు) నల్ల 

వడు. “సీ, లలితముకావోర గుళి కాగలాషంబు 
మఘ్రూణానిలంబునం గందబాణె. నై ౨ ౧౧గ. 

గందక్షము. దే. వి అగడ్త, పరిఖ, (శ. రు 

కందనకాయం డే. వి. (కందనము[కాయ.) గండె 

కయి “మ మునముక్ జల్నును దూఅం దూజు 

మలీ శెంపుకొ పెండియుం దూజు.గం, దనకాయం 

గల నల్న్చు తోవ. ..”' ఆము. ళో,ఆ. €3. పార్వ. 

౮6 ఇ, ఆ. 

కందనము. డే. వి. ఒకానొకమల్లబంధము. ఆం, భా. 

డి. ౨౦౯. హూంనం, ౧, ఆ. ౨౦౬; 2. గుండె. 

(చూ. కందనకొయ. 

శందము. ఉగ్గ. "వె. వి, (నం. స్కృ_ంధ$) 1. మూ 

సురమం, “ట్. కందము లప్పశళించి తురగంబుల 

నించుక నిల్వ్పు,*,ఖార. విరా సీ అ, ౬౯, 

“న్స్ ముట్టి కందములను గత్తిపెట్టు వెట్టి... 
గోడించియాంబోతుగమి బెట్టు గలంచి యా డె.” 

సారి వూ. ౬ ఈ ౧౬౫; 2 (నం, న్మ_౦ద 

కమ్) శందవదృము. “క,..నీ, కందంబులు రస 
వనా, కందంబులుం,.*,” కవిలె, ౧౦, సం.వి. 

ఆ. పుం నం 1. కందగడ్డ; 4 గడ్డ; ౨. నీరుల్లి; 

క. శామరదుంన; ర్. కంతి, పుం; 1. మేఘము; 

2. బకానొక యానిరోగము. 

కందనూలము.* సం. వి అ, సన. ముల్జంగి YA 

కందమూలముల నళనకాంక్ష దీర్చి, వ్రతము చరి 
యింభె నట్లేకవశ్సరంబు. ద్వా XK లం 

కందరము. సం. వి. అ. పుం, న 1. గుహ; 2. కనుము, 

పుం, అంకుశమం న, 1. అల్లము శ; 2. మొక్క. 
శందరాలము. సం. వి, అ. పుం; 1. గంగరావి సో 

ర్త, జాని. సా ఏ. కాండగొనుగుళ. 

క... చిఅుగుబొంతే; ర మట్టి 

గునవేయు మెత్త, (బ్రాం 
కందర్పకూవము. సం, వి, అ. పుం. యోని, ఆ డుగుణీ, 

కండర్పభోగులు. సం, వి, ఆ పుం. బం థాన్య భేదము. 

చబంధ, ౧౧౨ 

కందర్పముసలము, సం, వి, అ. పుం శిశ్నమ్కుమగగుణి. 

కందర్చుడు. నం. మన్మ ఖుండు, 

మదనుండుం 

కోందవము. ఉాభం దే. వి. ఎద్దువీ పుమై వేనెడుగంత. 

(శంరం, ట్రా) సం. ప పుం. న; 1. కొత్త 

“మొలక; ర్త అవ్య కృమధురథ్వని; ఏ. న. (ది 

గ హాణమః ; కీ కపాలము; ర్. నింద; 6. ఒకజాతి 

అరంటి శో, ఫం; స బంగారము; 2, కందగడ్డ. 

కందళి. నం. వి. ఈ. ప 1. టెక్కెము; 2 త్త 
మొలక; 3. సూర్య్యాదిగ్రవాణము; కీ, నింద; ర్. 

కపాలము; 6. అరంటి శో 4. ఒకానొళలేండి; రి. 

అవ్య _క్తమధురధ్వనిః 

కందళించు. నం, అం శ్రీ l. అలంకరించు, మొల 

శెత్తు. (శ. రల 2 ఉద్భవించు కలుగు, “సీ 
కొంత సందియంబువముదిలోనం గందళించగ.,.,” 

వౌ ౫, ఈ ఒ౯; ర. సంకసీంచు; వికసీంచు. 

“శా ఎందే దెందము కందళిచు రహిచే.., 
సాం ౨) ఆఅ, ౬-౨ 

కందళికము = కందళము. “సీ, , ,కందళికము. సోలె 
కదురుకోల.” వాంస ౫, ఈ గ్రా (శ ర పొ, 

“కందళ్లికెము” ము ద్రి-) 

కందా. జే, వి. రాజబంధువులకు భృత్యులకు చెలుగా 

నేర్పజచినబల్డ*, ( జౌ 

కందాడిక. దే. వి, కంబళి. (ట్రా 

కందాయము. దే. వి; 1.ట్ర్యైస్టైదిమాస చతుష్టయము, 
అం, ఫె. వ్ర రాజ? 2, కన్ను కవ్పము.((బ్రౌ.) 

కందారి. జే, ని. ఒకానొకచెట్టు, తీత్షకంటక (శ 

రం DD 

కంది. ఉభ. చే, వి. సన్యవిశేషము , తువరి శౌ, అం 

భా. దిగ. ౨౨౫ బ. ధాన్యవిశేషము, భీమం 3, 
ఆ, ౭. సం. వి న్. పుం కందగడ్డ, ర స్తీ" 

కంతి. 

కందియన = *ంబెన4 “స్స్ ,,కందియనలు వసి గుజ్జం 

బులు ఫూన్ని మోద. కం సర ౧౨, ఆ ఫం 

వి, అం ప్ర 



కందు ర్62 

కందు, జీ, అ శ్రీ! 1. కృష్తమగు; తావమందు, 

“క్క కందు గలవసీండీ గాంచిన గంది వివర 

మయినట్టు,. భార. సభౌ. ౨ ఆ. రాగా 2. 

వివర్ణ మగు, “నీ కంది యంతయు వెలు వేయం 

జందురుండు.” భార. ఉద్యో. ౨,;ఆ. ౧౦౭; 8. 

నల్ వాడు. “ఆ, ,.కందియును మహానుగంధ 

కునుమ్క తతులు తొంటియట్ల తమకంపు విడు 

వక్క యుండు, . , భార ఆర. _౨౨,ఆ. ౧౯౬. య. 

౧,ఆ. ౮౧; ఓ.కస్లు. “౯ కరు దని సెరపున, 
కారీ. ౨, ఆ, ౧౯ లీ. కృళించు, చిక్కు i 

జశులు, కందుచున్నవి మన కేల యిందు నుండ.” 

బి. పు. ౭, ఆ. ౧౪౫% 6. చెడు. “గ్ల .బచ్చ 

గందనికూరలు...”నైెష. ఇ ఆ ౧౨౨; 1 

దుళిఖంచు. “సీ, వగం గూడి కడు గంది వండిన 
మెందీగకప్వున ఇసలం జీకటులు గవియు.” 

కు సం. ౫ అఆ, ౬౫౧... భయపడు. 

“క , వడంతుకలమొగములతోం దడంబడు 

నంచు శేలం, డకడం జనుం జందు 

రండు కందుచు నచటన్ యః, ౧, ఆ, 

౭౬; 2. కోవవదు. “సీ, ,,మనయుడం గందునో 

మగువ యనుచు. భాగ. ర స్కం, 5౨౦. 

బి. 1. కళంకము, మచ్చు. సీ ఇందు బింబము 

మోది కందుచందంబున...ఫఖెర వీరా, ౨, ఆ. 

౧౨౮ 2. మాలిన్యము, నలుపు. భార నభా. 

౨ అం ౯౯; లే. దుఃఖము, "ళా. ..మదిశకం 

"బెల్హం చెగన్ ...నిర్వ. గా ఆ. ౭౮ 4, దోషము, 

“చ, ..తనువునం గందు చూవమి, ,,వరమః ౨ 

ఆ. ౧౭౩; ర. బిడ్డ; పిల్ల, ఆం. భా, ద్వా ౯౯ 

కండె 

ద్రజేశము, చోటు. “క నలుగురు మంత్రులు 

.+ వలి దడవి కానక, పొలంతులకందునకుం బేరం 

బోయిరి సెలుచన్. దశ. క 9 ఏరా ఏం సుం 

౨ ఈ ౫౧; 3. నంకేతసలము. “టాం కందువ 

సెప్పి యొక్కె.డం ఇద్రిగర్తులు దాొడికిం గూడు 

చారు, భార నిరా, ఏ, ఆ. ౧౨౭; డీ హాయి 

మూల. “క. జలం దిగినగ్ళావాంబుల, గం 

లన్ని యును "వెనకగా, వై జం ళ్, ఆం రాచి? ర్, 

రహస్యము. “డ్, ,.శ్రోరకు వ్యక్షగుస్ శుభా, 
నంసవరంనరావవాము -నెజగుణం బగు లాశిఖుండ 

మా, కందువ యే నెణీంగి నమగట్టితిం గావ 

ముగా నెనర్చంగాన్, కాశీ. ౧, ఆ. ౮౫ 6. చమ 

త్కారము. “డ. కొయజునూపు లముదురు 

కండ,వమాటలం బుప్బలావిగల్. విజ. ౧, ఆం 

౧౦; 1. వత్తము. “లయగ్రాహిం ఫాందువడ 

సంధి యొకచంపమునం శేసీ రిరుకందువలభారు 

ఎవి పు ౧ఈ ౧౭౩ 8. బుతువు, సమ 

యము. “సీ, బ*నగందువను, నిర్వ. 3, ఆ. 
౬3, విన, శకుం 9 అ ౧౧౫ 9. ,వలిజి. 

“చ, ..బుళ్యమూ (కమునంగందువ సేయునెయన్ని 

సాక్షీగా. ఛా. రా. కిష్కిం. ౪, ఆ. 2౫; 10. 

హైవుణ్యము. “వ, , .నీకందువ సైరంధ్రి చెప్పిన” 
“భారం విరా. ర ఆ ౯ (నై రంట్రీ కాళ 

లం తవ” అని మూలము విణ. 1. చికృము. 

(ట్రై కందువమాటలు 2. కపటము. (బ్ర. 

కందుపపద్మము-) త. (సత్యము, "లీనిది, (ట్రా, 
కందువరాజులు 

స్వా. ౨ ఆ. ఈం, విణ నల్లనిది. “సీ. కందు | కందువాటు. జే. అ. శ్రి (కందు 4 పాయి 1 
దుప్పటి గప్పి యందియ 'డాకాలం గీలించి... 
వచ్చె నొకడు. ద్వా. ౧౦, ఆః ౮౨, 

కందుఃడు. వై. వి. (సం. సంద కుమా రస్వాామి, 

స్క_ందుండు. సాం. ని. 'జేవ ౭. 

వివర్భమగు; ఇ. కళంకిత మగు. “చ. 'వెల వెలందా జె 
మేసు మరవిందవిరోధియు6 గందు వాణె, ,,నరన. 

౨ అ. ౭౦. (కెండర్భములకో నిది యుదాొనా 

రణమే.) 

కందుకము. సం, వి, అ పుం. న. 1. బంతి; 2. కలగడ. | కందువు. సం, వ, ఊఉ పుం. స్స్" 1. పెనము; డ2 

కందురీంగ = కందురు. ఆం. భా. ద్వి, ౯౫ నూలుబంతి; 3. వంటయిల్లు- 

కందురు. వై. వి, (సం. గంధోలీఎ కందురీల, (శ. ర) | కంచన. బే. వి. 1. బండికన్ను లకు బట్టించు చమురు. 

కందువ బే, వి. 1. జాడు గుర్తు. “క..,పురందరుం 
డే*౫న, కందువ యే నిష్ట ఉట గాం 

ంం 

శునొ.. భార. ఉద్యో, ౧ ర్మ ౧౭౦; రై 

ఆం. భా. ద్వి ౨౦౨; 2. చక్రముల యిరును 

నకుం బూయా మసీ. “సీ బంజికంజనతోడం లలి 

వచ్చు మైచాయ.., చైవ. ౭2, ఆ. గొఏ3ె. 



కండె 

కంచెతి. ద్య వి (కన్ను 4 తెజ జెప్ప, “మః మటు 

నాం డంధకవృష్టి భోజయదుసామంత్నాగ ణీ సేన 

గం, చెజగా,... ఉ. హరి. ౨, ఆ. రాళ. 

కంధర. సం, ని. ఆ. స్తీ" కంధరము, మెడ, 

కంధరము. సనం. వి, ఆ, ర్ఫీ 

పుం. 1. మేగుము; 2. ముస్తె సో 

కంధి, సం వి, ఇ పుం. సముద్రము. సీ, మెడం 
be)! 

కంప. ఉభ. డే. ఏ. సుకుము, నుండకుండ. ఆం. 

ఛా. 

స్తీ కందము, వణకు. 

కంపకోట. ద్య. వి. (కంప చ కోట వెదురుమున్న 

గువానిచే కోటకు చుట్టు నేర్పణి చినయావరణము, 

ప్రాదీనము. (శ ర. బాం 

కంపగట్టు. దే. ఆ. క్రి (కంప 4 కట్టు) కంచె వేయు. 

“౪, ..వెట్టుచేమలు కానంబడ నికి కంవగట్టిన 
వీదవన్.” నిప్ప. ౨, ఆ. ౧౯ 

కంపగోడ. ద్య. వి (కంవ 4 గోడ 1. కంప 

పాంతిననోడం (శ. ర; 2. చుట్టును గోడవలె 
చేర్చఆ చినకంచె. (బౌ) 

కంపజిట్ట. ద్వ. వి. (ంప4జెట్ట.)పక్నీ విశేషము. ట్రా.) 
కంపతొడుగు. జే. వి. (కంవ4లతోొడును.) చీపురు 

వలె: గట్టినకంన. (చన్గీనగింజలు కహ్వువడుటే 

ంవతోొడుగు సై నీదురు) “సీ. కంవతొడు 
గీడ్నినట్టు, ..” స్యా. ళో, ఆ. గళ 

కోంవనము. నం వి, అ. పుం. 1. ళిళిరబుకువు; 2. 

ఒకానొకయ స్త్రము; ల. ఒకవిధ మగు సన్నిపాక 

జ్యరము. న. వడ(కు. విణ. (అ. ఆ. అ) 1. 

వణంగునది; 2. వణంకించునది; 8. చలించంజేయం 

నది &. చలించునది. 

కందము. నం. ఏవి, అ, పుం. కంద, వణకు. 

కంవరము. యు. చే. వి శవవావానము. “ది. కంవ 

రం బవనివపై దింసించి..*” బస, సో ఆ ౧. పు 
వై.. ఏ, (నం. కర్మప్కమ్) గగుర్పాటు, వ్యవ: 

వారిదుఃఖము చూడంలగనే నాకు కంపరము 

కలిగినది, 

కంవరమెత్తు. ద్వ. ఈ క్రి (శంవరము ఎత్తు.) 

గణరొడుచు. (వాం 

కంవవెట్టు. దే. నక్కి. (గంహ్మపెట్టు) పాడు 
చేయం. “సీ. పొంచి యెంతయుం దోడంబుట్టిన 
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దానిల్లు కంవ వెట్టిన మహానుశుండు ఫీడు.” బిల్ల * 

9౨ ద జి 

కంపించుం నం, అం క్తి డ్ర్ వణకు. మార్క. ౨ ఆ 

== 

ar కంధర్క మెడ. అ. | క్షక్షిత్రము, నం వి. అ నా 1. వణంకు; 2. వణ: 

కించుట. ప. (ఆఅ. జ అ 1. వణంకినది; 0 

వణంకింపంబడినది; త. చలించినది; ఉ చలింప 

బడినది, 

ay ఏ౮ స్వాం 'రీ, ఆ, 5 ౭. నం వి. ఆ, కంకిఠుగు దు. జే. యిం (కంపు4-ఇకునుడు. కురింకు 

వము, భస్త గర్భ¥. (బ్రా) యా. కంపుటిరు 

గుడు. 

కంకిలు. సం, = కంపించు. “మ, .నకలోర్వీభాగ 

ముం గంకిలన్ .”” శతకంఠ. ఏ, ఈ ౧౧౬ 

కంపిల్హకము. డే. వి. గోలికూరశీ. (ట్రౌాఎ 

కంపు. జే. వి. 1. వానన; సువాసన. “క, ప్రియ 

మగుకంపు...భార. ఆను. ౫, ఆ ౨౬ “ఆ,,, 

కందియుంను మహానుగంధకునుకు, తతులు తొంటి 

యట్ట తమకంపు విడువక, యుండు , . "ఫోరం 

ఆర. ౨, ఆ, ౧౯౭; 2. దుర్వాసన “ఆ. కష్టు 

రంఫ్రలుదుటం గస్తూరియెరువుతో, నుల్లి నాంటి 
చందనోదకములం  బెంప దాని కున్నకంపు 
వాయనిభంగి, నెంత యైన నిల్వ దింలిమనను.” 

ద్వా. ౧, ఆ. ౬రీ. సొ, తేనకంపు తన కింపు. 

కంపుదుమ్మ. దే. వి. (కంపుశ-కుమ్మ) విట్టదిరము'. 

(శ. ర) 
కంపుకొట్టు, చే. అ. కీ“. (కంపుశకొట్టుఎ l. 

సువానన కల దగు. వాః పరిమళ ఒదృవ్యము 

లతో నామె కంపుకొట్టుచున్నది; 2, దుర్వాసన 

కల దగు. చాాఎలుక చచ్చి కంపుకొట్టు 

చున్నది. 

కంపుటిరుగుడు. చే. వి (కశంపు+ఇరుగుడు భస్మ 

గర్భ. (శ. ర 

కంపునాగు. ద్వ వి. (కంపు+-నాగు.) సర్పదవి శేషము, 

ఓక జాతిసాము, (బౌ) 

కంపె. బే. వి (క. గంప. శాంబూలస్మాకృము. 

ఆం.భెం ద్వి ౧౬౬ 

కంెలుక చే. ఏ. (కంపు?ఎలుక,) గంధమూసిక, 

చుంచు. (ఈ ర టా లి 



కంప 
లో 

కం్యవృము,. ఊభ. వై. వి. కంచరముం సం. విణ. (ఆ. 

ఆ. అ) 1. వణ:కునది; 2, చలించునది. 

కంబకట్లు. ద్వ. వి, (కంబము కట్టు.) వివావా వేది 

కాదులయందు _స్పంభముచుట్టుం గ్రైదుగుడ్డం 

“సీ, ,దివ్యాంబరములు, గంబకట్టులు “మేలు 

కట్టును నయ్యు. ..”కు. నం, ౯, అ. ౨. వండితా. 

పర్వ. ఈ౨౦. పు. 

కంబడి = కంబళి. “చ ,..కంబడిప్రాంత, ౪ అము, 

ర్కో ఆ. ౨౫ సా, ౧, ఈ ౧౧౬ 

కంబమయ్య. వై. వి, (కంబము-- అయ్య.) _న్టం భోద్భ 

వుండు, నృసింహావతారము. ల్స్ కంబమయ్యలొ 

మేలు కలిగిన నీ కొక్కగరుటాలమంతునిం గాను 

కిత్తు”. య. ౨, ఆ. 3, 

కంబము. వై, ని, (నం స్కంథం, క తే. కంబు) 

1. స్తంభము, పారి ౧, ఆ రగా 2 ఒకా 

నొక మల్జపరికరము. ఆం. భా. ద్వి. ౨౦౭. 

కంబమురాయండు = కంబమయ్య. యః ౧ ఆ 

౧౨౦. 

కంబలము* నం, = కంబళముః, 

కంబలి, నం, = కం౦జలళి* 

కంబలిక, నం, = కంబళికం 

కంబవల్లీ. 'వై* ఏ 1. ఉవనయనాంతదినమునం జే సం 

సంస్కా_రవిశేషము. (శ. ర) 2. వడుగు కడవటి 
దినము. ఆం. భా. ద్వి. ౧౭౮ 6 నాగవల్లి 
మరుచటిదినమునచే నం సంస్కారవిశేషము. రా, 
వీ స ఆ, ౮౦. 

కంబస్ఫూకృము. మి. విం బొమ్మల నాడించుటవైై 

బొమృకజ్ఞకుం గట్టి దారము. “ద్వి. కడు నద్భు 

లడరంగ బొమల 

నాడించువారులో పండిశా. పర్య, ౪3౫ పు. 

కంబుగం గంబనూ తే ౦బ్కు 

కంబళ్లేము* నం. వి, అ పుం 1. కంబళి; 2. సాలుపు; 

రే. కంబలిపురుగు; &. గంగడోలు; ఈ, ఏనుంగు వై 

వేయు చిక్రకంబళముం న. నీరు, 

కంబళి. డఫ. వై. వి, (సం. కంబళ. క కంబళి) 

శ గొంగళి. అం. భో. దిషం ౧౫౮ ర్త, పట్టు 

పురుగువెట్ట. (చూ. కంబళివండుఎ విణ, 

దుష్టుండు* (బ్రాం సం, వి న్. పుం. ఎద్దు 

విణ. (న్. నీ. న్ ఎ కంబళము కలది. 
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కంబఖికం నం ay ఆ, స్తీ 1. చిన్న కంబళి, 9 రా 

నొకజాతి ఆండుబింక, 

కంబళికణ్ణ. దష. వి. (కంబరిగాక జ్జ) ఒకరసపు వంట 

చెఅకు. (బ్ర) 

కంబళివండుం ద్వ. వి. (కంబ +వంను పట్టుపురుగు 

చెట్టువండు. (శం ర త. 

కంబలిపురుగు. 'వై. వి (కంబళి వ్రరుగు) గొంగళి 

పురుగు, కంజళివలె ముండ్లవంటినూగు గలయొక 

చాతలిప్రురుగు. (శం రు టం వొ) 

కంచాలకూర. జే. వి. హూరాకఘుదంటు శో, (బ్రా) 

కంది. సం, ని. rcp స్తీ కేం గంటె; 0, తెడ్డు; 8. 

వెనురుకమి. (శ. రు 
—_ 

కంబు, ఊళ, దే. వి. (క కంబు) సజ్జపైరు.(క.ర.) 

బ. సజ్జలు, ఒకరకపు థాన్ఫము. (శ. ర) సం. వి. 

ద. నం కంబుఫు, శంఖము 

కంబుకంఠ* నం. వి, ఆ. స్తీ" = కంబుగంథిం 

కంబుకంఠి. నం. వి, ఈ, స్తీ" శంఖమువంటోకంఠమం 
=, రీ గల స్వ; స్త | 

కంబ్యుగ్సీన. సనం. ఏ, అ. న ° 

వంటి కంఠముగలది. 

కంబ్బుగ్సీవము. సం. ఏవి, అం స్తీ శంఖమునగువ లె 

మూ:డు రేఖలు గల కంఠమం, 

కంబువు, సం. ఏ. ఉం పుం. చిత వర్ణ ము. పుం, న 

1. శంఖము; 2. కంఠము; తే. న_ర్లగల్ల. ఊం ఊ. 

శ్రీః 1. కంఠము, 2, గొట్టమువంటియెముక. విణ, 

(ఉ) చిఠ్రవర్ధము గలది. (ఊఉ దొంగిలించు 

వాడు. 

te 
కంబ్ముగ్నీవము, శంఖము గ్ర 

కంబూకము. సం. వి. అ. పుం. కండనము, తసుడు. 

కంభకట్టు = కంబకట్టు. మి. విం (ప్రాశృ తాంథ్ర, 

మిశ్రను.) కంభకట్లను "మేలిగట్టను 

బొలుచు, గంభీర పువ్పకాగారంబునందు” బన, 
3, ఆ. ౯ పు కు నం, ౯, ఆ. 5. 

కంభము. “వె. వి, కంబము. “శా.కంభంచ క్రియ. స. 

ద్వా. ౨ భాం౭, అం ౧౩౨౬, 

కంనము. సం. వి. ఈ పుం న. 1. కంచు; 2, పార్ర, 

విశేషము; లే. మానవిశేవము. 4&4. వాంన. 
కంనకారుఃడు. నం, విం అ పుం, కంచరి. 

కంసారాతి. సం, = కంసారి. 

కంసారి. సం, వి.ఇ. పుం. (శ్రీకృళ్లుందు: ఆఅధోతజూండుం 

“ద. 



కంనసా 

కంసాలఐకంసాలి. “అఆఅ,,,గ6 సాలజాతివాండు 

DY గీడు. 33 భో. A, ఆ. 3౨.౨. 

కంసాలి. దే. వి. (క. కంసాళకం) 1. స్వర్ణ కారజాతి. 

ల్6ర5 కక్క 

కకుద్య ౦తము, నం, వి. త్. పుం, ఎద్దు. విణ. (ఆ, అ" 

తు ౩ లా గలది. 

క కుద్య లె నం. పి. వంకే. న్స్ జి కే; ప్ 89; 0, మొల, 

1 65 ఉదా. కంసాలివాండు; 2. న్వర్భశా'రుండు. అం. | కకువ్వు. సం. వి. భ్, స్త్రీ. 1. కాంతి; 2. దిశ; 8. 
భాం దో. ౨౮౦. చంవకమాల; క. వర్వతా గృము ; ర్ం శాస్త్రము; 

కకందము. సం, వి. ఆ. పుం. బంగారము. 

కకపాల. వై. వి. (సం. కత పాలాఎ 1. బై రాగిచంక 

నుంచుకొనునంచి. “సీ. కకళపాలెరీణార కటక 

ముద్రిత పొణి,. స్వా. ౧,ఆ. ౫౯; 2. మంగలి 
పాది, ఆం. భాం ద్వి, 30౧. 

కససిక “వై. విణ (నం. కాఫదిశా[) చెల్లా వెదరు. 

“ది. వి+విక "లేలె నిన్వెజ లకుముకులం కకవీక 

లాయె దక్కక సికపాణి” అ, మ. క. ౨, ఆ 

కకపికవదు. వై. అ క్రి. ౧కపికవదుఎ) గర్వించు, 
మిట్టివడు.. “క ఒక పాటి కలిమిచేశను గకసీర 

Bie +. "వాంన ౪% ఆ. ౧౫. 

కగవిక = కసపిస “గ శకవికలంగం బోట్లాడుచు, విక 

సిలైడు నాకడింది వీరులయెండున్.”కళా. ర, ఆ. 

౧౦.9. 

కకవిక వేయం. ద్వ. స. డ్చీ* కలంచు, శ్రోఖింవంకేయః. 
ee . నముద్భ నుణచ్ల స లం౦బున న్,గకవిక వేయం 

7౭ దలంచి ee వేయం గలంగ క్ష దొ, 

బొ వక నవ్వినట్లు. .. " అత్తే, ౨, అఆ. జీ 

కకాపిగ = గకసికం “చ. ఇరువది చేశులన్ వివిధ హేతి 

తత్సున్ గొని యొక్క- వెట్టం గిం, సరలవయినన్నిగి 

డ్చినం గశాపకలైరి. .. ఉం రా. 3, ఆ.33౫. 
కకావి! =, కవి", 1 వెల్లావెదరు. “ోడా.. కత నైని 

కచయంబు !'కావికలై కొలంగి...”గళా. ర్యా ఆ. 

౫0%; 2. సలలినది; భయవజినది. “గీ, మెల్డచె 

గళావతీనతి "వే మెలుకొంచి, పక్క "వేటొక్క్ల 

మెగం డున్న'బాగుం "గెలిసి యక్క యిది యేమి 
చోద్య మో యనుచు మిట్టి వడి సకావికయై 

యొండుకడకుం జేర.” శుక. ౧, ఆ, 5౧౨ 

కకుంజలము. సం. వి అ, పుం, భాలేగవక్షీ. 

కకుత్తు. సం. వి. ట్, పుం. త్రీ 1. ఎద్దుమూంపురము; 
2. "్వకచ్ళ్యరాడిరాజ చన్నామః; 8. వ్రథా 

నము; 4 . పర్వ తాగ భాగము. 

కకుదము. సం, వి, ఆ 

నా స్రీ మేఢ్రము, 
1. తకుత్పు; 

నావాతి 
ఫ్రం, న 2. 

6. షష. 7. (ప్రాణము; 8. వాక్కే. 
కకుధ. సం, ఏ. ఆ, స్రీ" కరువ్వుం 

కకుభము. సం. వి. అ పుం. 1. వీలుమద్దికో; 2. వీణా 

కుంగట్టిన సొఆకాయ. 

కక్క. జ్ పవి (క. కక్క) 1. తం్మడ్రితము(డు, 

పినతండ్రి. (వా; ర, ఆయ్య, a చిన్న 

పిల్లలం శే డ్రిని బిలుచుమాట. శ్రా 

కళ్క-పాల = కకపాల “గీ, కక్క ్పాలయుం గతం 
భాగమున బూని” విక్ర, ౨ ఆ ౯౨. 

కక్క_రము. 'వై. విణ. (నం. కర్కరీః) కజకు, 
"మో ైనదిం “ద్వి. ..శకక్కరం బగుతోలు. ..”” 

ద్వి. భాగం ళ్, స్క-0. (శ ర) మి చారు 

వస్తము, కజ్ణిచేయి. “సీ. సరసంబుగా దీనియఃర 
జేర్పనికరము 'ఐ*6 గరమె కక్క_రము 

గాక.” మల *, ౧, అ, ౯౪. 
యా 

కక్క_రించే. వై. అ. క్రి. మొజుంగ్యు మోటుగా 
శేకలు వేయు, “చ కనుంగొని డాయ వచ్చి 

శునకంబువిధంబున. గక్కరించి యి ట్లను, 

చెన్న. ౨, ఆ. ౨౦. 

కక్క_సవడు. వై. అ (కక్క సము+-పడు 

1. బాధపడు. (శ, ర్ఫ; 2. అన్యులయెడం గతిన 
ముగా ద్రైవర్థించు. (బ్రో) 

కక్క_సపెట్టు. ద్వ. సః క్రి". (కక్కసవ + పెట్టు 

బాధించు, “వ...ఇక్కరణి రక్కనులం గక్కూన 
పెట్టి,..” రామా. ర్యా త. ౧౯౨౫ 

కేక్కసము. వై. విణ. (సం, కర్కశక 1 వాండి 
యునది. “న కక్క సపువఠిక గోరు లం ద్రొకి- 

తొక్కి” పాండు. రో, ఆ. ౨౨౯౫ 2, ఇటు 

పెనది “క, రార మని మిగుల నాదరం 

బునం జో టిం, పార నొనలగెం గక్కస మన్ని 

నోరవడక , . వరమ. ౧,ఆ. ౮౮); లే. ఘాోోరము; 

ఆద్గర్యమైనది. “డు ఆక్క_ట ధర్మమే గురుని 

యాత జం బట్టి రమింవ. , ,ఈ, కక్కసనపుంద 

నంబు కొజగాదు...”ఉ రా, ఒఅ ౨౨౧. 



కక్క 

సే, 1. దుష్మ్క-_రత, ఆమం, ళ్ &, ౨౧ (ఛం 

ర. పాం; 2. కఠినత. “వ. ..కక్యసాన నిట్లు 

566 కక 

తాము కే: ౬, అః ౧౨౪. ప్రభా. ౧) ఈ 

a 0 దం ౪ ౧౧౮౫ ఆకృద్ధ (శ.ర) 

మ్రక్కించి. . ఆము. ౪, ఆ. 3౫. “సి. చండ | కక్కుజితికాందు. జే. విణ. 1. లబుడు, ఆశా 

ఛెనుండు కక్కనముం జేసీ మున్ను దా మహి 
కిచ్చునహ్వలు మరల గొనియి.” 'వైజ. ౧, ఆ. 

౯౭. (యైరెండర్థములకు నుదాహరణ మే); 3. 

వరు:దా. “క్ల కక్కు లితి 5 డు కార్యము, 

చక్కటి యొబులగండు. 4 సాపు లా కి, 

3౦; 2. లబ డు (శ. ర) 

ఓ a బీ ఆజ్ 
గా 

కొరడా. “చ,..థే యని కక్కసంబులన్, సద | క్షకులక'శ్లెము. జే. ఏ. (కక్యులుషరచ్చైము) 1. 

నద గాంగ ప్రైనీయు, న 

కక్కు_సించే. వై. స క" హింసీంచు, బాధించు. 

“గ్ కదిసీ కోరువీరు లభఖిమన్యుం ౫క్కు_సీంప.” రా. 

బి ఏ, అం ౬౬, రామా ౬) అ. ౧౭౨. 

“చ ర, ఈ ౭౭. అంపమన కుందు. కగ్కులవంటి కక్కు_లుగల 

కఖ్లైము. (దీనిని "పెంశెగుణ్ణిములగు ఐడుడురుఖు; 

2. ఎక్కు_ననిర్భంధము వేయుట. వ్యవ:----కదల 

ఈ5ండ మెనలకుండ కక్కు_లకే ము నసిరిం చినారుం 

కళ్ళూనిల్లు, వై. అ. శ్రీ వ్యాపించు; నిండు. “డి కక్కు.వాయి.చ.ని. కాసరో గవి శేషము, (శర్యబ్తాం 

= = +వృథివి యాకనము, కక్కు.సిల్హయ అంతు కకూ్క్కూల్టి కాండు = త్రూ టీలికా-దు. “కం కడ్లని 

కలిగె నచ్చోట ద్వి, సా, ౧, భా. ౧౫ పు, 

కక్కిం చీ, ఏ. (కః కక్కి. పినతల్లి. (వా) 

పీనుంగుమోంద; గంత ౬ పెట్టి; కున నాయ సూచు 

కఘ్మా. ర్తికాం డితందడు. ది గ“వారిశ్చుండాంర 1 9౧. 

కక్కించే. దే. స క్రి, 1. కక్క_ంజేయు; 2. పో | కక్కూటీతి = వన్య రీ. “క వల డిటుపలెం “క్క 
గొట్టుం “ద్ని, *=వరునందనము, కక్కి_ంచి, మ్ 

భార, ఫష్మ ఎక్) ఆం ఏ౯౭. 

కక్కితం జే, విః మల్జవిద్యావిశేషము. ప్రబంధ. ౮౭. 

కక్కిరి బిక్కిరి. దే. విణ. తాణుమాజు, (శ. రు 

ఆతి, చలంకులం . *. సో, , టి టం OOF". 

కఘ్మో_ణీలికా:డు ప్త కకూ్క్కూ రి 5 "డు. కక్షూ_ 

ఆితికాం డటంచు గర్హి ౧వగుమో.”” నువ. 1, ఆ. 

౬ 

ళం 
a 

డోకు, “టా, ..సయింఛునె కక్కినకూడు క్రమ 
ఆన్.” 'వైజ ౨, ఆఅ, ౧౦౦; 2, వెడలిపోవు, కక్యూ_ ర్లివబుచే. ద్ట. స క్ర" 

(చూ, కక్కించు.) వి. 1. డోకు (ట్రా, వాల; 

2, జంపము మె వానిపల్లు. ళా క క్కు.లకొడ 

వలీఫోలెనస్ , sw ్టో ¥, ఆం ౬0. 

_ర్థిపజుచు 

(భీ పెట్టు, ఆశ 

గొలుపు. “సీ, కుళ్ళ ర్థిపబువరే గాఢతపో 
రూఢు( డగునుండగెర్ట్ర జానంకే నాని. చంద్రం 

"Dy wD ౭5, 

క క్కుులదెవులు* చి. సి (కక్కు. తెపులు వాంతి కళ్కెారం వె విం (నం శరర) 1. దబళానొన 

రోగము, ఒకానొకవ్యాధి. (శ ర్ఫ 

కక్కు_దు. దే, వి, కక్కు, డోకు. (శ, ర, తా 

కక్కుర్తి = కక్కు_అీితిం (చూ. కక్కు ర్రివడ. ఎ 

వక్షీ. “సి, కొక్కెరల్ కక్కె_రల్ గువ్వలు... 
రసిక, ౧} ధ్ర ౬౭ వారిశ్చ. ఒలి 3 6, ౩౨; ర్త, 

చెద్దజాతికొంగ. అం, భా. ద్వా, ౯౨ 

కక్కు. ర్రికాండు = కక్కు_లీలికా(డు. (చూ. కక్కు | కి. దం ఒకానొక మల్దబంధము. (ప్రబంధ. శిలా 

అీలతికాండుం 

కక్కు_ర్తివడు. డ్య. అ. క," లోబభించు, ఆశపడు. 

గ. మొదల గక్కుర్రిపడి కూడి పిదవ వాయు.” 
శీవరా. ౨, అ. ౭౨ 

కతు. సం, వి, ఆ. స్త్ర" 1. కచ్చ; 2. సమత్వము; 
3. పోటి; శ. మొలనూలు; ర్. నడుము; 6. 

అంక॥పురము లోవలిఖభాగము; 7. చంక; రి 

గోడ; 9. గురివెందసో, 10. నడికట్టు. 

శక్కు..ణాయి. చే. ఏ. కజకుణాయి. “చ, ,.కంపలు కక్షపాల, నం. వి. ఆ. సీ. కక పాల. “గీ. అతపాల 

దుంవలు గక్కు-తాళ్లు. ..””ిసానందో..౨ అ, ౬ సువస్తులకత పొల.” సా 5, ఆ. ౧౮౧ 

కక్క్కులితి. చే. ఏ. (ఈ, కక్కు_లి తె.) 1. ఆక “చ... | కత్షము. సం, వి. అ. పుం. 1. కచ్చ; 2. తీగ త 

షట్ క్క క్కులీతియ కాని దైవ మనుకూలము అ మ్ 



కక్ష్య 

7. నోడు ఈ. మొలనూలు; 9. పొద; 10.|కచ్చించే. యు, చే. స 
"పాపము, 

కతు, నం. వి. ఆ స్తీ" 1. మేడయంతస్తు; 2. 

మొలనూలు; 8. ఇంటి లోవలిభాగము; ఓ. వ్రేలు; 

5. ఉఊర్తరీయము; 6. వీనుగనడుమున కట్టెడు 

మోకు. 

కగ్గ నం వె, విః | ఖడ్కు 8.) వ ల్రె.(శ.ర 

కగ్గించు. జస. క్రి కస్త థా మేం జుకించు: 
“ కందంజేయు. క 

కగ్లు. జే. అ. 8ి/ eu నల్హవడు. కశ .తేనకగ్గిన 

క దువు సూపి.. కక ౧,ఈఆ. ౨౧౦; 2. కందు. 

“దూ కగ్గినచెక్కు_లున్ ...”” విప్ప. ౨, అ. ౨. 

విపర్థ్మ మెనది. “ది, కగ్లులె (మృగ్లుల్రి 

కకపిక లగుచ.” అ, మ. క. 2, ఆ, 

కద, సం. వి, ఆ, స్రీ" ఆంచేనుంగు, 

క్షచంగలము. సం. వి, ఆ పుం నముద ము. 

కేచము. సం, వి. ఆ పుం. 1. శేశము; 2. కట్టు; 3. 

మబ్బు; 4. రురు చేరు. 

కచాకచి. సం. అవ్య. "క్రీ శాెకీశి, జుట్టు జుట్టు పట్టు 

కొని. “క, ఆవానమువేసీరి. , ,.,బావోబాహీం గచా 

కచి...” కాళీ సగ ఆ. ౧౫౦. 

4 దికం చే. వి. శాలి తెల్ప్లనై చల్చారిన పిడుక; 

ముక్కు * (వారూ. కచ్చిక. 

ఫ చిక్కు. దే. ఏ. పొడుచుటయం దగుధ్వని కనుకర 
కము. “ద్వి. చికటారిం గొంది క చిక్కునం 

బొడిచె.” విస్ణు, ఈ ఈ, అ. (శ రు) 
కచేరి. హీం, వి స్ట లకూ వు ఉఊద్యోగశాల. 

(శారు); 2 వేళ్యానస్తీలుమొ. వారు జరుపు 
గాననభమ్ము. ఊదా: పొటకచేరి, వీణకచేరి. 

(ట్రా. వా 
కచోరము. సం, వి ఆ. న వడ్ల ధి. 

కచేలము. సం. వి. అ న 1. జాబుమడుపు; 22. 

వ్రాత కాగిఠమల మడుపు. 

కచ్చరము. సం. వి, ఆ న మజ్జిగ, విణ. (అ, ఆ. అ 

1. నులినము. 2. కుల్ఫితము. 

కచ్చా. హిం. ఏణ. మే, వచ్చిది; pA అల్బము. (శ, ర 

కచ్చి. చే, వి. 1. సాలెవాండు కొయ్యలను పడుగు 

నందు చొప్పించెడునందు. (శ ర); 2. కొచ్చిను 
బేశపుగుజ్జము. ఆం. భె ద్వి ౧౯కు 

పిలా. 

అకిడుక 

567 వా 
కచ 

డ్ర్ 1. గవ్వలాట మున్న 

గునాటలలో కాయల నడపు. (శ. ర; 2, సరి 

సెట్టు; ఇంటికి గోడ మొ, వానికొలతలు నిశ్చ 

యించు.(వా) వై. అ క్రి. 1. కచ్చబిగించు 

కొను నన్నద్ధమగు. “క కచ్చించి మల్టు లిద్దజు 
.ఎఅచ్చటి కే తెంచి నిలిచి రధిపలియెదురన్.” 

హరి. పూ. ౯, ఆ ౯. 2. గర్వించు, (చూ 

కచ్చించుకొనుఎ 

కచ్చించుకొను. చే. అ. క్ర" (శచ్చించుగాకొను 
స్వార్థ మును గర్వించు. “ద. నిబ్బరంచాడుచు 

నిష చునంక, (గృ చ్నేలయను చును 
నుచు.” ళల పర్వ. రోీరాళో పు 

కచ్చింపు. చే. ఏ. కే. సరి పెట్టుట, ఇల్లు మొ. కట్టు 

నపుడు కొలశలు నిర్ణయించుట; 2 సరియగు 

నేర్పాటు, నిర్ణయము. (వా 

కచ్చిక = కచిక. ఈం. భా. ద్వి, ౨ర౨. 

కచ్చితము. వై. విణ, (నం. ఖచికక) "హెచ్చు 

తగ్గులం 'బేక నరిగా నుండునది. వ్యవ:=--అవిష, 

యమున వాండు కచ్చితముగా మాట్లాడినాండు, 

కచ్చియ = కచ్చె. (శ. రు 

కచ్చిలములు. వై. వి. బ. వస్త్ర విశేషము, “వ. ,, కనక 
దండేలును గచ్చిలంబులును . .” ద్వా. 5, ఈ 

౧౮౮౩ 

కన్చె, వై. ది. 1. (సం కతు) కలవాము. “చ,,, 

ఒం, డొ రులకు గచ్చె పుట్టుటకు నొక్క_నిచేడియ 

నొక్క డ్ొంద న్యృక్కజ జనియింవం శేయ 

వలె...” పార్వ. ౨, ఆ. ౧౨౮ 2, విరోధో కి, 

అం, భా, వ్ర, ౧౧౬ 8. (నం. కళ్ళం) కచ్చ 

భేదము. ఆం. భాం ద్వి ౧౫౩. 

కచ్చెపోతు. ద్వ. విణ. (కచ్చె4పోతు) కలహ 

నీలంండు, (శ. ర) 

కచ్చేరి = కచేరి. (శ* ర్ఫ 

కచే = కచ్చు. (యా. కచరించు) 
కచేరించే. "వె. అం శ్రీ కచ్చ ఫోసిబట్రకట్టు. “క కచ 

రించి తోడిసకియం, ఛెచరించుచు 'నోలవిడుచు 

నెర్దిలి నగుచుం, నచకుంభష్టవవతి యల్సి కచ 

యొక్క_తె గడవ నీంజిం గమలాకరమన్.” 
సాంబో గ ఆ. రొ 
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కచ్చే. 'దై. వి (సం. కచ్చ 1. వెనుకకు దోంపు! ఆశ, సః తీరోదమధ్యస్థగీరక్ననగ గుహాగర్భ 
కొనుదోవలికొంగు. “ద్వి, "వెడ విడం దనకచ్చ నివాసంబుక చ్చు వదలి.” పాండు, 55 ఆ, ౧౧. 

వీడంగం బాణి.” ద్వి. హారిశ్చ. ఉ. ౧౧౦౭; 2. | కచ్చేందనము. దే. ని. గర్వము. “గీ -నలువమేపరి 

నోంచి. “సీ. మొల. గచ్చకట్టుపె మలంగిన 

వచ్చని నునుంగొంగు దిండుగా నులిచి చుట్టి.”వారి. 
ఫూ ౭ ఆఅ ౧౨౫; 8. శానె “ఈ 

కచ్చ యమరం బట్టి కాళ్లను జేళులు, చ్రేల... 

ఎ త్తివైచెోఫార, విరా ౨ అ ౧౭ 4 ఉపస్థ, 
ఆం. భాం ద్విం ౧౨౬ 

తల:పులోవల నె వచ్చి, వినతుఃడై యిచ్చం గల 

క-చ్చుందనమం హెచ్చి. నమిర, కు) ఆ, ౧౪౧: 

కచ్చేకొను. దే. అ. క్కి. 1. పట్టువట్టు. ఆం. భా, 
తృ ౧.౨౯ చంద్రా. 3, ఆ. 9౭; 2. డీకొను. 

“క. వేల్పు తేజిం, గచ్చుకొని వాసించు వీటం 
గల్లువాయంబుత్ = చమ. ౧, ఆ. ఏ౦. 

కచ్సే వాసము. జీ. ఏ. |. ఇండ్లను 'వేనెడుపెద్ద 

వాసము. (శ. ర) 2. దూలములో చొనుపు 
చిన్న వానమం. (బ్రా 

కచ్చేకాయడు, ద్య. వి (కచ్చ్శాకాండు)ు గోచితా 
ల్పర్సి ముని. “గీ, అచ్చటికి వచ్చె చేలుపుగచ్చ 

కాడు” కోనల. స ఈ ఈం, (చేలుపుగచ్చ 

కాండు = దేవర్షి, నారదుడు 

కచ్చేడము. వైం వి, (సం. క చఛృటిళాం) 1. నోయి. 

టగ్ జమిలి మొలత్రాట నినువక చ్నడ మమర్చి.” 

విక్ర,+ ౨ ఈ ౯౨. స్వా౨, ఆ. ౭3; డై, 

చీర; వేళ్యలు ధరించువీర. “ద్వి, భువి నిట్టిభ క్షు 
రాలవు కచ్చడంబు, ధవళొక్నీ మణీ యేల తాల్ప 

పీవనిన..., కట్టితి సర్వాంగకచ్చడం బనుచుం) 

గట్టిన సమకట్టు కాంత సూపుడును.” బన. 3, అ. 

౬౦. ఫు, శ. దూదిమొ తెచ్చెడుబండి. (శ, 

రం డ్రా 
కచ్చేరము = కభ్చడము, (గోయి, చింపిపూ౭తే, 

“క, బోయపలి యేడ విద్యు, చాయా పలి యైన 

యిట్టిసతి యేడ సరే, వేయేల దివ్యరత్నం, చేయ 

ధథముండొ కచ్చరాన నిడి ముడివెటైన్ సార్వ, 

౬, ఈ ₹౭. 

కచ్చు వెట్లు. డే. SD క డీకొను, ఎదిరిం-చు. “దం 

ఆగ వడి కచ్చు'వెట్టి యితే డాడినమాటలకు...”” 

భార. శల్య. Dy ఆ, న... 

కచ్చ. నం. వి. ఆ. సి. 1. నోంచి; 2, గలపురుగు; హే ళి జ Ary అ ? రి ద్ర yg 

తె. వారాహి, స ప్పమాళ్ళకలలోనొక తె. 
కచ్చటిక. నం టెం ఆ స్తీః గోచి. 

కచ్చవము. సం, వి, ఆ. పుం. 1. తాంబేలు; 2. ఒకా 

నొకనిధి; 8, ఒకానొక మల్హబంధ ము. 

కచ్ళపసితి. సం. వి. ఇ. స్తీ" మందరీతి. “చ. . .రాము 
సం, తతి భరియించి యున్నయాది దెనికి శోభన 

మందం గచపృసితి నయినం దలంపు దయ 

'సేయుండు మో, రని యప్పగింపుమో.' నిర్వ. ౯ 
ఆ. ౨౫. (కొంచె మైనను అని భావము.) 

కచ్చి. నం. వి ఈ స్త్రీ 1. ఆండుతాంబేలు; 2. నర 

స్వతిఏణ; 3. మొటిమ. 

కచ్చమం- నం. వి, అ. పుం, న. అనూవము, కనెము. 

పుం. 1. ఒడ్డు; 2, సాకాంగము; తే. ౫ దః 

&. తా౭జేటిచిప్న. ర. నందిళ్లో; 6. సోంచి, 7. 

షక 8. దేశ భేదము. 

కచ్చశుద్ధి. సం. ఏ. ఇ. స్త్రీ వ్యభిచరించమి. 
కచ్చుర. సం, ఏ. ఆం స్తా l. గంట్లకచో రము; 

* దూలగొండిళ్; 3. చారుడు 4, రీటక 

సింది. 

కళే. యం డే. స డ్రి చదరంగము “నుం వానిలో 

కాయ జరపు. (శః రు వి, 1. గర్వము బింకము. 

“క్రీ అరవిందములక చ్చు లడ;గించుజిగి, , స్వాం 

౬, ఆ. ౧౦౨ కాఫీ ౧) అ ౧౨౨; 2. జేకు. 

“ఉ,, ఆల్లు ము, దించినజాడం చెల్పె సుదతీ 
ల 

మధుపంబు పరిచ్భదచ్చటా, కంచుకితో త్పలంబు 

తుదక-చచ్చునం జిక్కె య-చంచలాకృతిన్ .” వసు. 
రై కచ్చురుండు, నం, విణ. (అ, ఆ, అ) lb; రీటగల 

ఆశ, అ ౧౨౩; 8. సీగబంతి. “సి పారిజాత 
వాదు; ర్త జారుండు; తె గజ్జి కలవాడు. 

కచ్చు వుం సం, విం డ్, డో. స్తీ" గడ్డం 

కచ్చూరకము. నం, వీ అ పుం. ౫ ందకచోరము ళీ. 

కతరుప్రుసవగర్శిణి మైనకబర్శిపై: జెంగలషక చ్చు 

బి లిపి,” "కారీ, 2, ఆఅ. గ వెం పి (సం, క 
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కచ్యోటిక. నం. వి ఆ, స్రీ l; కచ్చ; ద, బట్ట కటంకటుండు. నం. వి, అ, పుం. l. గణపతి; 2, 

యంచు. 

కజము. నం, వి, ఆ. న పద్యము. 

కజ్జలధ్వజము. సం. వి, ఆ. పుం. దీవము. 

కజ్జలము. నం. వి. అ, న. |. కాటుక, 2, సిరా; 3. 

దీవపుమనీ; క, "మేఘము; ఠీ. కలువ 

కజ్జలి. సం. వి. ఈ. సీ. 1 సీర్యా 8. దీవపుమనీ; 
ఏ. మళ్చ బ్రపేేషము. 

కజ్జా- హిం. వి పోరు, జగడము, (ట్రా+ వా 

కజ్దాకోరు. హీం. విణ, కలవానీలుండు, జగడమాడు 

స్వభావము కలవాడు. (వాం 

కజ్జెకాయ = కజ్జ. “ను. .., వడలంం జక్కె_ర కజై 

"కాయలును , ,.*రామా. ౨, ఆ. ౧౧౫. 

క జ్జెము = కై కాయ, “ద్వి. కమల్ కణ్జేయుల్ 

క్యథైంబు లనుచు, క ష్టైంబు లిచ్చుచు గమనించు 

” పండితా. పర్వ. 3౫౩. పు. 

కషాయము = కజ్జము. (భత్యునిశేషము్రు “శా,,, 
కజాయంబు లిం, చెన్నే నున్నవి...” పొందడు. 

౭౮, 6, ౨౭౯. 

కష్టే = కష్టము. (భత్యువిశేషము.) “క, , ,ఓక చకోరిక, 
కులుకుచు నొకకజ్జ మగనిం గుకువం చజేనెన్.” 
కరు. ౨, అ. ౧౦౯. 

కష్టేము. వై.వి. 1. (సం. ఖాద్యమ్.) భక్షషుము; భక్ష్య 

విశేషము. ఆం. భా. డి. ౨౫ళ. “పీ, కజ్జంబు 

లును బండ్లు. .. "భార. ఉద్యో. ౨5, ఆ. ౧౬౦. 

జై.౬, ఆ, ౯౨; 2, (నం: కార్యమం) పని. “ద్వి. 

బిజ్ఞాలంనకు వినిపిందంగ నతడు, కజ్జ మెంవే 

నియుం గలదు, ..”బస ౬ ఆ, ౧౯౩౨. ప్ప, 

కజ్టయము = కజ్జ, ఆం. భా, ద్వి ౨౫౦ రా, బి. 

౨ ఈ ౧౦౫ 

కస్టురము = కష్టారము. ఆం. భా. ద్వి. ౭౯. 

క్షష్టారము. వై. ని. (సం. ఖర్జూర "పీరీందుశీ 
య స ఆ. ౮౮. 

కట. వె, అవ్య. (సం. కస్టమ్ ఆకట్క సంతాషసార 

కము. “ఉ..+,కట చి త్తజుభారికి నోర్వవచ్చు నే. శ 

వక్రం ఏ, ఆ. ౪౬, 

చారు. 

కటంకటము. సం. వి, అ, పుం, 1. అన్ని; 2. బంగా 

రము; 9. చీక్రమూలము న్లో 

శివుడు. 

కటంబకుండు, నం. విణ. (అ. బిశా. అ) కూరలు 

వండుచాండు. 

కటంబము. సం, వి, అ.పుం, 1.చాణము; 2. వాద్యము. 

కటంభర. సనం. వి. ఆ. శ్రీః ఓ. ఆంచేనుల; 2. కచ్చ; 

తె. మణిసిల; శీ. తీగబచ్చలి. ర్. కటుకరో 
హిణిళ, 6. గలి జేపళ. 

కటకట. వః అవ్య. అకట. కాళిందీ. ౨ ఆత. ౧౯౮ 

a 1.,కస్టమః. “చ. .. అధ్వగుల్ , కటకటం 

జెంది.. ధర్మం ౨ ఆ ౧౨౦; దీ. కోవము, 

(చూ. కటకటవడుం; 3. కొతుకుటయం దగు 

ధ్వని కనుకరణము. “ద్వి, ,.కోజు లొాండొంటి:, 

గటకటం చాశింవ గర్భంబు గలణగి* నవ 2. 

భా. (శ. ర 

కటకటుబడు. వై. ఆ (క్రి. (కటకటన్4-వడు.) 
1. చాధవడు. “క. ఇట యేను నిన్ను బుత్తెం 

చుట యు త్తరకాల దివనుఖసంగమసం, ఫుట 

నకు గాడే నీకట,కటంబడుటకు దీనిం జలువలా 

రావలనెన్ ”” భెరం స్వః ఈ౦; 2, కోపించు. 

“క, .. అతండు గటకటంబడియ,క్కొాలువు వెడలి 

పోయెన్ , ..”ఖారం ఉద్యో. క, ఆ. ౮౦. భార 
ఉద్యో. ౧, అ. ౨౫౧౧, ౨౫౨; 8, కలయకచెందు., 

“క ఇటులు వరితొస మందుచు నటు నిటు 
వెకం గుందుచుండ నా ప్రాణసఖుల్. , కటకట: 

బడి... మై త్యోపచారములు సేయం నెడన్ సావి. 
అ ఆ గక. 

కటకటపడు = కటకటంయబడు. (దుఃఖంచు “క 

మనమున మిక్కుటమై పెరిగొడు'వెకలం, గట 
కటవడి...” రసీక. ర, ఆ ౯. 

కటకటా = కట. ఆం. భాం ళ్ళ. డర, 

కటకటాలు. దే. వి బం ఇనువయూంచలు మొ 

వానితో చేర్పజచెడియడ్డు. (శ ర వా 

కటకము. సం. వి, అం పుం. పిడికిలి పుం. న, 1. కడి 

యము; ఢ. కొండనడుము; 8. సముద్ర్రలపణము; 

&. వినుంగుకొమ్మనకు వేసెడుపొన్ను; తీ. బాయ; 

6. రాజధాని; 7. నైన్యము; రి. ఒకానొకరాజధానీ 

నగరము; 9. దండు విడియః చోటు; 10. చత్షము. 

“క సనురమునకు వచ్చినభూ,రమణం లుభయకట 
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కములను ద్రీమదం జెసనంగన్,దముకమపురమంలకుం 

బో,వమహీజను లెట్టియుకృవము బొందుదురో.” 
ఛార. ఉద్యో 3, అ. 5౫6. “క... రా దొడం 
సరి భూ) విభులు. .,.ఉఊభయకటకంబులకున్*” 

భారం ఉద్యో, ౧, అ, ౫౧. 

కటకరము. వై, ని. గంధర్భమృగము, కడంతి. ఆం. 

భా ద్వి ౮౫ 

కటకసరులు. బే. ఏ. బ. ఛాన్యపిశేవము. “సీ, , ,కస్తూ 
రినిగరాలు కటకనరులు.”” వాంన. రి, ఆ. ౧౨౮ 

కటకాముఖము. సం. ఏ. అ. పుం. 1. అభినయహ స్త 

విశేషము; 2. వింటియందు బాము కూర్చి 

లాంగునపుడు వక్టైడు వాస్త ముద్రానిశేషము. 
“న శ్ర/న్తుఅం బలాశకటకాముఖమునం గీర, 

చలిత శాఖాస్ఫుటాకోకశరము. గూర్చె”అఆము. 

౪% ఆ. ౧౪౧౨, అని, 3, ఆ, గగ 

కటపయానిసంఖ్య. సం వి అ. న సంఖ్యలకు 

బదులు (ప్రా చీనకాలమున వాడుకొనుఫెప 

(వర్ర్షాతరములంబట్టి దీని కీపేరు కలిగినది.) 
1. క. ట ప య స్ష న్య 

రై ఖ ఠ ఫ ర శ్ర 

రే. నగ డబ ల క్ట 

ఓ. ఘు థ భభ వ క 

ర్ జ ణ మ 

6. చ త శ 

7. ఛు థ వ 

8. జ ద స 

9. రధ వా 
0. ఇ న ళీ 

పలికిన మొదటియక్షరము  ఒకట్లస్థానము, రెండ 

కటని. సం, వి ఈ. 

కటా 

ధ్వని కనుకరణము. “ద్వి. కినోరుద౨ వృ లు 
ట్ర 

కట పెట నొరయం”ద్వి*, భాగం ౭. స్కృం,(శ రు 
స్తీ" 4 మా 'నేరుళ్; 0. సోమి 

దముశ్లోం 

కోటకుర. మి. వి (కటము4 మర) వానువు, చెక్కిలి 
మోందిఫాగము, ఆం. భా. ది్టి. ౧౪౨౩. గ. 

కనరానికటమురర్ పెకుపుం జేంచెల చందా, 

౧౫ ఆ. ఇరా (ముద్రిపా. “కటుమరల్ ” శ ర) 
కేటము. నం. వి. అ, పుం. న. 1. వనుంగువెక్కిాలి; 

0. వాంచ; ర. నలముళో కే, కాలకాటము; ర్. 

నమయము; 6. శశానము; 7. మొల; రి. 

కిలుందు; 9. చతిజ్ఞ; 10. శవము; నః 1. నము 

(దృలవణము; 2. సొంటి. 

కటా = కట “మ...కీడునం దొడరనే హైపంబు 
9? ణి చెద్దుం గటా. నిర్వ గృ అ, ౧౦౫, 

కటాకటి- హం. వి. జగడము. (బ్రా) విణ. కొంచె 

మైనను మిగులనిది. వాొః==-వండినఅన్న ము 

కటాకటిగా సరిఫోయినది. 

కటాతును. నం, వి, అ. పుం, కడగంటి చూప్పు; కృపా 

లము. 

కటాశీంచే. సం. స శ్ర" శే. కడగంటం జూచు; 

“వ. *, ఆరాజుం గటాక్షీంచుచు వృూదయసంతా 

వంబు తనకు దాన యుపశమించుకొని శకుంతల 

యారాజున కిట్టనియె.”” భార. ఆది. ర, ఆ. ౭౮6; 

దె. అన్నుగ్కహించు; 3. అనాదరించు. “వప. అని చా 

యోడక నెజు నంటం బలికి "పెక్కు దెజుంగుల 

సీశు దూషించుచుం దన్ను వికారదృష్టిం గనుం 

గొని సాఫిలామో కులు చ్రశటించుచున్నకృతక 

విప్రు నగజ కటాకీంచి.”కు. సం. ౭, ఆ. భళి. 

వది దశనుస్థానము--ఇట్లే స్థానములు వృద్ధియ | కటాక్షించేకొను. మి, నః క్క" (కటామీంచుగాకొను 
గును. ఉదా: 1 796 అనలా, జధష స్ప. వద 

ధష్లా నక స్త + అనయా. 1600984. (బ్రా 

కటపుటు. చే ap విజృంభణము. s ఒకయ్ టొకపో 

టొకచే, దొకయా టొకముట్టిపాటు నొందకతం 

స్వార్దమునఎ కడగంటం జూచు; అనుగ్రహించు. 

“సీ శేవలభక్రితో లేవ వణిక్కులం (గ్రేవల 
నటం గటాకీంచుకొనుచు.” దశా, ౭, ఈ ౧, 

ఆ. ౧౮౮ 

డృక్క._టపుటలు మాన్పె,..”కకు, ౨, అ. ౧౦౪, | కటాయింటే. దే. స, క్రిం ఎగ బెట్టు. జ్ర చెకమోం 

'కటపేట. డే. వి, కే వానకురియంటయం దణుధ్వని జాలక బాకీ కటాయించి,..”రంగా. ౨, ఈ.౧౭౧. 

కనుకరణము. “క, కటపెట తొటతొట రాలెడు, | కటారము = కటారి. (బ్రా) 
పాటపొటచినుకుల ధరిత్రి, పాడ నట్టువడన్ *” కటారి. వై, వి. (నం, కఠారక కత్తి; బాయ “క, 

వెజు ౨ ఈ ౧౬; 2. ఒరయుటయం దగు 49 వలశేని మేల్సు_టారీ నారీ.” రసిక, 3 లిం రా. 
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కటారిక శ్రియః వై. విణ, (కటారిగాక శ్లియ కటారి 
కలది; సౌందర్యము వేం బురుమలహృదయ ముల: 

కలంచునది. (స్తీ “ద. జెర యొక్క 

తకేం బువు బోండ్లు కటారికల్సియల్ ౨” కళా. 

౧. అం ౨౧. 

కటారికత్తె = కటారిక త్రియ. (శ ర 

కటారికాంగు. వై. విణ. ఖడ్దధారి. కల్తి కల నాయకు. 

శః బికుదుకటారికాంద్రు... గ్రాం 

౧౦౧౩ 

లొ, ర 

కటారు = కటారి, “చ...నణకిన్ గటారునన్.” 

_ ఊరా. 2, ఆ. రంగ. 

కటారుక త్తియ = కటారీక ల్లియ. 
కటారుక్తె = కటారిక శె. 
కటారుకాందు=కటారి కాండు. “డా... చంవ గనచ్చు 

కటారుకానిదం,దాన...”కాళ, ౨, ఆ. ౧ర౦. 

కటావాసు. నం. వ. అ పుం. 1. బాణలి; 2, 

చెనను తె, చేట; £4. మట్టిదిబ్బ; ర్, అచ్వుడే 

స నచ 6. ఒకానొక 
దల 7. ఒకానొకనరకము; రి. తలపుళ్లై; 9. 

చెవులుగలగంగాళ్లము; 10. శాంబేటివెళ్టి చిప్ప. 

కటి. సం. వి న్, పుం. వీనులన. ఇ, ఈం శ్రీః 1. 

“మొల లై పిణుందు. ఈం స్తీ" పిప్పలి. విజ 

(న్, నీ, న్ ఎ కటము గలది, 

కటిక. "వై. వి, మాంస మముజాసి. త్ కటికవానిబ్ల 

నాటికి గన్న పెట్ట” భల. ౧ ఆ. (శ. ర 2. 

వెండిబెత్తపు నొలమయు. “గీ, అనుచు? చేకొని 
కటికచాండ్రగ్షలంప్ల రవభి?గాం జూపి తెలంవంగా 

ఇత శ. ౧, ఆ ౧౦౦; 8. 'వేత్రవాస్త 

ఆం. భాం ద్వి ౧రోర; ఓ. మల్హసాధనవ్శేమము. 

ఆం. భా ద్వి, ౨౦౭. sel. క్రూరము; 2, 

క్రై ర్యము* (చూ. కటికతనము.) 

కటికళనము. ద్య. వి. (కటిక4-కనము) 1. క్రూర 

ws “క్ల దగటికకనంబు మానవే యని కరు 

ఆస్ చా. రొ. ౨, ఆ. ౧౬౩; 2. ధీధక్వము+చ, 

కటికతనంబు మాన్ని చటు క*కువిడంబము గూగ్చి 

లజ్ఞసం, కటవడం జేసి... 

ణి వేగ కటికది. వై, విం గవాన్త. 

™ నైవ. ౨, ఆ. గళ. 

సరీ 

శతెబ్నుకటికదాని. 6 ఉ. రా. ర, అ. ౨౨9. 
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నటుల్ బయకాండ్రు ముగసాొలం గాచినా రని 

కటు 

కటికన చే. ఏ. ఒకానొకమల్లసౌధనము. ఆం, భౌ, 
ద్వ ౨౦౭. 

కటికమెకము. వై. ఏ. (కటిక4+మెకము) ఖడ్డవ్భు 

గము, (శర) 
కటికి వై. విణ. (నం, కఠినము) 1. అధికము. 

(ఉదా. కటికినవ్వుం. 2. కఠినము. (ఊదా 

కటికిశేల) 8. తీశ్ళ్టముం (ఊదా. కటికియెండ.) 
రీ సాం ద్రము= గ్ = కటికి వీళటిదిండి కరములగిలి 

గిం ఇెన్వాయడు తొగకచ్చ్న నవ? జెనకు.” 

ఆము. పీక. ౧౯; ర్. కేవలము. ఉదా:--ావాందు 

కటికినీళ్లు త్ర? ఉన్నాడు. 

కటికినవ్వు. ద్య. వి. (కటికి4-నవ్యు.) దిషపువవ్య్య, 

తెచ్చి పెట్టుకొన్ననవుషం (చా. కఠినహాసము.) 

కటిల్ల కము. నం, సి. అ, Yep కాకర. 

కటిమ్మా శ ము. నం. వి. అఆ న. మే, "మొలత్రాడు; గె, 

బాణము; ఏ. కాసె. 

కటీరమ సం, వి, అ. పుం. స ఓ గువా; 8, జసు 
నము; 8. కటి; ఉం కిిందు. 

కటుంభర. చం. ఏ ఆ, స్తీ కటుకరోహీణిశోం 

కటుక సం, వి, ఆ స్త్రీ. 1. కటుకరోహిణిలి 2 
తాంబూనీన్తో; 3. కొ ర్తిమిరిశీ. 

కటుకము. నం. వి. అ. పుం. 1. పొట్ట; 2. కొండ 
వల్లె? 3. జిల్లేడు?; & కారము. న కటుక 
(త్రయము, (బి గి శటుకము. సొంటి, పిప్పలి, మిరి 

యవ) విణ. we ఆ. se 1. కారము గలది; 
2, తీళ్ట మైనది; 3. ఇంపు కానిది &. భయము 

గై ల్వునది; ర్. పరుమమైనది; 6. చెడ్డది, (దధి 

కటకము. 

కటుకరోహిణి. నం, ఏపి, ఈ, శ్రీః శషాయాదులం 

దువయోనిం దు వ్రశిద్ధమగనోవధి. 
కటుకు = కటుక్కు_. యు. చే. వి కొజుకుటయం 

దగుధ్వని see “ద కటుకునం బండ్లవేం 

సొయపంగా.. “దారం ౧౨ ఆ ౯ నై. విణ 

క్రూరు: డుం = కటుకున్ న్రక్కనిగొంగకు, =” 

కటుక్కు_ = కటుకు. nae దగధ్వని కను 

కరణము.) “వ, = =పంటికడ్డవడం గటుక్కూ నం 

నొతికి.. చంద్రా. ౨, ఆ రాళ. 

కటుతుంబి. చం. వి. ఈ. ప్రీ చేందుసొజ?. 



కటు గ72 కట్టా 

కటుదళ, నం, వి, ఆ స్త్రీ దోస, శే, ప సీచేద్పుపెంపు, రొ చకట్టడ , , 

కటురవము, సర. ద కం. 1 కచ్చ; డ్డ, కరుష ద్ భాగ, దె : న్యం: (శ ర 

కటోలుంయను. శం పిం ఆః పం చంణాలుంయదు. 

ధ్వని. విణ. (అ, ఆ. ఆ పరువధ్దని కలది. కట్టడ చేయు. డే. సం క్రి: Cys 1. నియ 

కటుడోహీణి. నం, బి. ఈం స్తీ" కటుకరోహిజిో, మించు; ఆజ్ఞాపించు. ' ము అ *ననుం స. 

కటువు. ఊళ. వై. వి. (నం, ఖాటి;) పాడె. (శ. ర| బప్రొమువారిం గొంచుం బొమృంచు... ప్రై 
నం, న టై. పుం, 1. కారము; 2. గి లము. ౨, ఈ ౧౦౭. “ఉం కట్టిసం గ్ర 6 గాక జారి 

9. వెలు? స్త్రీ. 1. కటుకరోహిణితే. ల.) కట్టడవేసీన...”దళాం. ఆ. ౧౧౯; గ్ల వసా 
cr me) 

నబ్బావ. నుక ఆకారము; 2. నింద. విజణం దంచ జ స. ..బతాధనాక్రీక్యరరర్దబు 

(ఉం ఊఉ ట్వీ. ఊఉ) 1. కారము గలది; 2 వరుష|  ,..కట్టడచేయుమయ్యి.' 'ఊ. రా. ౧౪. ౧౨౫. 

మెనది; శి. నువానన గలది; డీ దుక్యాసన కట్టడము, దే. ని (క. కట్టడ. గ. కట్టడణ్ 

ళల; ర్, మచ్చరము లి; 6 , వాండియైనది. | క కపికము, (బ్రా చా 

కటోలవీణ, సం. వి, ఆ. స్త్రీ. మాలలు వాయి చువీణ. కట్టడ. చే. ని 1. నియతి, భాగము. ఆం. భా. 

కటొోలి, సం, వి ఈం స్రీ చండాల స్త్రీ. జః కాగా ఓడి. ఆజ. 'గీ...నాదు, మనవి 

గట్ల కి గావింఫ్రు మనిన నతడు.” దశా. ౨ ఓ? 

కెట్ట. డే. వి. (క. కక.) 1. ఒకటిగా జీ కట్టిన ౧౨౩; 9. విష్ట్వ్రాలయమున వియతము-గా చుసా 

వస్తుపషుల మొత్తము), మోపు. “సీ, దర్భ, కట్ట దము మొ.ఇచ్చుట “చ,..మాగు న్పిర్చలు పెరు 

..భెరు ఆను ౨ ఆ కళ౬; 2 వెలువ మాళ్ళకో'వెలం బ్రపాదముకట్టడి సాణినచ్చు., . 
“మొ. వానిగట్టు, “అఆ.. .కట్టం డగినతరువు లిడిన వజ ౨ ఆ. ౧౨౮ కీ కట్టుబాటు. 1 oN 

సుగతి గలుగు భోర. ఆను, ౨, ఆ 330; దుర్మతుల్ , కా సనం గని యొట్టియెడం గట్టడిం 

3. ఆనకట్టు, “ఆ.. .ఎకీమాండు, దండుతోడం శెప్పల చేరరు... ద్వా ౧, ఆ. ౧౬. 

గడలిం దణీయ నరిగి, కట్టంగట్ట, .. అచ్చయు | కక శిక్షలు చే ఏ. (కట్లడి4ాకట) వేలు చెలియలి 
23. అవ్య. కట. (శ. ఈ బొ a ae * అవ్య. కట (శ. ర బ్రా కట్ట. “చ, కడలిగమల్ కడుం దొనంకి కట్టడి 

కట్టకడ, జీ, ఏ. (కడగకడం) మిక్కి. లికడ, చి చివర. కట్టలు దాటి పాజంగా .. “అచ్చ, యం ౧౬౨. 
6 ౨3 

క, ..నిఖిలాకలక ట్టక డలకు, . , లక్షీ. య; కట్టనము. జే. వి (కం కట్టణ) 1 కానుక “సీ, 
అల లోకం స ాండీపికిని మేంంకట్టనంలు లమగ్సి... జై. ౭, 

కట్టడ. చే. వి 1. ధర్మము “క... ఇది కట్టడ తిరి ఆ. ౧౦౫; 2, బంధనము. “సీ, ..ఉక్కు_టు 
వరులకు.. కాక. ౭, ఆ. ౫9; 2. నియమయు. లుల, రాకట్లనపుకౌడల్ కొని నజకట 
ఆం, భాం దః ౧౭౪, కళా.౮ా ఆ, ౨౬౪; లి. నారి డాం . ఆ. ౧౬; Sus, ఆం, ఫొ 

అందము. “క, , , ఒడల్కట్టడయు ముఖ, శీ, రామ. ద్వ ౧౫౫ = 
ణీయకంబు నుడీ ని కకట శాశే.. 

య "| కట్లమర = కటవుర, (బౌ 
నిర్ణ. ౧౦, ఆ. ౧.2౦ డీ గురాము, సభావము. స్త టం 

“చ...వీజులు నిండి పాటీనం,  గతుకలోం 

జూచు: గుక్క తనకళ్టీడ మాజక యొందు 

సరా.” భౌ శ స్వ ర్, ద్ర! ఫలము, 

కీ నిరువషమకమకపాపరమపుణ్యంబులు కట్టడ 
మైన శృంగారవకులు.” కక, ౬, ఆ ౪౫; 6. కట్టాణి, బే. వి. (కడచ4-ఆణిం మిక్కిలి గండము 

విహ్ర్వాలయమున భ క్షలకు ఊవచారకులకు నియమ, (ప్రశ స్తము నైన ఒకానొక జాలిముత్యము.“ పీ, 

ముగా. ఇచ్చెడ్ముపృసాదము. (వాం) 7. ఆజ్ఞ. కట్టాణిముత్యాలకంఠమాల.” భీమ. ౧, ఆ. ౧౧౬: 

(చా. కట్టడచేయు); రీ. విధము, “ద్వి. ఈ, వాంస ౧; ఆ ౨౧౬ 

కట్టరముం చే. వి కంట, నాట్యబంధము. అం. భా, 

త్త ౧౩౦. 

కట్టా = కట్ట, కటా, ఆం, భా తృ ౬2 భాగ 

౧౭ సుం 3౧౧6 
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డు 

కట్టాయికవడు. ద్వ.అం క్రి. (కట్టాయితముశాపడుం | 
వడు. “క, వట్టుకొని చంవ నొంనం, 

కవడక . . వేం. వంచ. 3, ఆ. ౧౫౮ 

కట్టా యశము. బే. వి, (కోడు +? ఆయివము.) (యుద్ధము 

గవ యైన సైన్యము. బీ అశమ్మాస్తుం డి 

అంబు నడకించుబొమలు నాత్యసంభవుని కట్టా 

యితేములు,” భోగ. ౬. స్క_౦. రర విణ. 

Tse 

బిణేది.. 

ఆ. ౨౫ 

కట్టాని. దే, వి (కడుశాఆవ)ి మిక్కిలి లేచుపొగ, 
గ్ల, ఎస.గుకట్టావి క్రియ నాని శెగయ...” 

అము. ౨ అ. ౬ఒ౦; ఈర, ఆం.,౧ఏ౦ర* 

కట్టించు. "జీ.న, Eh "ర్మింవ జీవం. “నె కట్టి వ 
లేచా ల సముల కసా రంబ, ,..”కొనీ, ల, ౨5. 

గ౧. 8, ఇ 90 పంచేమాు, న్స కా వేగిం గట్రే చె, 

గార్బ్చానరానుల నుబ్బిచోడుండు మెచ్చ నొక్కు 

తాత వరు పీ9, ౧౦. 

పట్టింది జీ. నిణ, (గట్టు శాఇండి) 1. దయలేనిది, ' 

(9 బే రక తక్కుంుగట్టి. డీయే త 

++ భర, విరొం .౨ అ, ౨౯౭. "పాండు, 

ఆ. ౭౫15; 2. (ప్రాఢు(డు. rr 

సం విదితం గట్టి, డి యగు కవి తాదఠత్షవి?ః 

గాళిదాను నుతింతున్.' నాల్మ *_ ౧, ఆ ౯ తి. 

“నం కర్త వుం, తగనిఏ. “జ + = = దిట్ట అనంగ 

నిద్యయం విసీతతయం న్ వెలయింవ కయమైమున్, 

గట్టించిపూన్కి_ నిల్లు దొరుంగం జనునే సుతులార 

యిత్తణిన్.” హరి, ఫూ. ౨, ఆ. ౨౦౭; ఓ. 

చెడుగు. “క,.కటి.డియె వీడు తల్టిగండము 
తలగాంబు ట్రై నవలత్నణుం డింకంగట్టాొ యొవ్వారిం 

"జెటుపంగా నున్నాండోం” వేం. వంచ స్య 

ఆ. రం, 

కట్టిక మై. వి, (సం. కాష్టఎ 1 వేతై వాస్తు "హు; 

వే శ్రహాస్త స్త, వేంకం త దె అః అ భా, ద్వి 

లః ద వేకృవాస్తులజాతి. ఉఊదా:? ట్రిః 

చాడు. 

కట్టికవాండు. ద్వ. వి. (కట్టికవాండు) వేత, 

వాస్తుడు; స్తుత పాఠకుడు. “కః 

వారలు పాషడ మిడి హెచ్చరిక రాయసరగండ 

వ 

“వ. కట్టాయికంబై నురానురులం 
ి వార. డా, &, గిరా, ఉఊ.వహాి. ఒకి, 

అ 

య 

కటు 
కు 

యనన్.” కువలు. ౨౨, అం ౬ “చ గడెలు 

వదాయి చెల్లి నకంగా నిని కట్టిక వారు మాక 

౫న్ప్సడ నవధారు చేవ జకనా యన. .”కువలం 
౨, ఆ రీధి, 

కట్టిన పడుపు, డే. న. a టి-కుడుపు) అవశ్య 

న క. == అధర్మ మట్టంగాం 

బజిచినపాటు కట్టికకుపం జనునో చనదో విధా 

రకఠున్ +” కర, ౧౩ సి. ౧౬౨ * సానంపో, 93 6, 

౨౫. 

కట్టిన = కట్ట, (నియతి, భాగ్యము.) గతం, భా చ" 

డగ. 

కటి పెటు. బే స కీ. 1. చాలించు. “"ఊ...నీ, 
0 ఆ గ i 
మాటలు గట్టి పెట్టి చశుమూ. ..”రనికం ౨, ఆం 

ప్ జ ౧, అజ్ షన 0 గాను కన ఇటి 

నూనవారి నడతలం గటి ర యము శేంబెల్ల 

న్యాయంబు లాడె చెర” శళాం. 3, ఆ, రాగ; 

ఏ. ఆఅం౯గంగొట్టుం భానుముళ్కుూలవీర 

ఛద్రాన్న జేజే ద ద్ర, గర్వనంరంభంబుం గట్టివె పెట్టి న్ 

ఫో ౧) ఆ సస 4. ని నిర్మించు. “గ, కలునుతం 

బొండే నిల్లూం డెం నై పెట్తి ద్రకాయాగీశ్వరుని 

నుంచు ఛి కి న్ వ మాన్యుండు 

ఫూజ్యుండు నళులితము గం” ఫీము. ౬) అ ఎస 

ఈ. బంధించుం వ్యప:---అవ్పును రాజక. గట్ 

"పెట్టుము; 6, అటంగట్టు; బలవంతముగాకట్లు. 

పృవాకతో చిన్నకిల్లకు ముసలివానిం గట్టి పెట్టీ 

ఒర 

నార 

కోకీయ = కటె, LL. ప్రడుక. “శా. ..పంటళటియ 
ఈల |] es 

లక, ey భార విరా. ౧ ఆ ౭౮ 2 కణ, 
oe వో 

క కట్రియం శేకాని డేగం, బటి, ..”” స్వాం 

ళో, ఆ. లర; ఏ. బాణము, “డా. వెట్త్రియ వై 

"నిన్ను దురు గాండ ,. భార శల్య ౧) ఆః 

5౭౭, 

కట్టి వేయు. డే. జ్, of నిలుపుచే యు. సస; 

వానికి వాంతులు కటి వేసినవి. నం కీ. le 

బంధించు, వ్యవ: అవును కట్టి వేయంము; 2 

నిర్మించు. చాహూవారు ఒక్క.చెలళో ఇల్లు కట్టి 

“వేసినారుః 

వడిం గట్టిక కట్టు, దేఅ క్రి, ఓఅశ,నీర్పడు. ఊం అక్క_డ నిక్క 
లీ 

డక్" నిలిచి రత్తి గుంపులు గట్టి వానరుళ్*' 
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త జః గ ప్ర రజా త అాంగుం నిబద్ధ మగు న్స్ కట్టు వి వ త్త 

గడుపు, ,. "మార్క, ౨౨ 65. కర; చ 

మొ. గర్భము భరించు: ఆం, భాం ది, ౬౨ 

నం ర Li బంధించు. అక; శసెథ, I] నను 

నరభ పంబుగం గట్టి మూటకట్టుగం గట్టుమొ కుల 

ములు.” క్ల ౧; ఆ. ౭౭,దకా. ఎ ఈ ౧౧Fొ. 

ద. ధరించు, “సీ... నూత్నవల్కాలము 7 ట్ర" 

కై. ౬, ఆ. రా 8. ఆకోవించు. “క. కనికరిము 

లేక వాని, గని కరము నిరావనింవవం గట్లు, 

భౌ. రా యం, ౯౧౯ న. ర; ఇ. ౨౩; 2. 

(>) 

దగుజే”” సొ, 3, ఆ. ౫౧ ఓ. నిరోధించు, 

మానుకోనుం wp 

వరాహా. Mr 

కట్టై నువవానములచే,.,”” 

ఆ. ౧౭౬. “క... జేం గడుపు 

గట్టి. , ఇటు వండి పెట్టిన, * 7” గనుక వ్య ఆ, 

అలిగా; ర్, కూడ: బెట్టు. “ర్క, ,మున్, గట్టిన 

కర్త ఫలంబులు, నెట్టన భోగింపకుండ సేర్తురె 

ox Jette 
రె 

సకం బనుక కట్టునం వ్గం గట్టునడ. టి...” పాగి, ఉం ౭, 

63. 30; 8. న మయము; నిర్ది తే మగు పయస్సు. 

“క... ఇటీ దేశి కట్టు దప్పిన, జీశియ కికచనైనం 

బెండ్లి సేయం దగకే. ను, 5 ఆ ౧౦౦; శ. 

ఆకారము. “సీ కాళ్ళయొప్పిన నూడుకట్టనుజ్జ ఏ 
లము సేమంగ.,.”భార. విరా, ౧, ఆ. ౨౨లో? 

ర్. కక్ష్య, గోపి భాగము. (446) 6. (ప్రదేశము 
“గీ, తమయింటి యెనురు కట్ల.” వి. ౭, ఆ, 

౧౩౭; 7. నిబంధనను. (శ. ర ఊదా 

en ర. ఉడికినపందివప్వుమొ. వాని 
రసము. ఉదా: కఎపికట్టు; 8. కాలము. ఉదా: 
సీతుకల్టు. (శీగకట్టు అ వాడుక ఎ; 10. ఒకా 

నొక RE కఎదు నల్లచార, సొ కట్ట 

పాము కజిచినచో కట్టు కట్టునకు బాధ 
యొక్క వై చనిఫోదురు. విజ, మిక్కలి 

(చూ, కట్ట. వకానసి 

ష్ 

మునుజాట్ = ?ఛ్రార్ర పపం ల. జ, AT; రిం కూర్చు. కట్టుగంబము. ద్వ వి. (కట్టు+కంబముు కట్టు 

“క్ష, మాలికలు గట్టి...” ఏవ్ర, ౨, ఆ. 30; 
7. నిర్తి ంచ్చు; తవ్వించు. “ను . +కట్టిప wD 

యాగారమున్ ,, ో భా, రాం త ౧) ఆ 

౧౧౯ “గీ. తాత కశట్టిశచెటు వంచు: దగునె 
మునుంగంల” కాకీ. ౬ ఆ ౨౯ రి; రీ. మూయుం, 

“ఓ, సౌం డ్రవిభుకన్నులు గట్టి వలం 

కిన్, సేవ యొనర్చి.. 

9. మూటగా నేర్నణు చు. ఆర భ్ క్రిం దో, వకు 

౨ఒవైరి 

ఊం హారి, ౨, ఆ. ౯౮; కట్టుంగ్ మృ, జే. విం 

గొయ్యి. “సీ. కెటుగంబము డుంఠి గంధథ”్టవ ల టు 
మునకు, , ష్ కానీ, సన్స్ ఆ. ౧౩౫. 

గొంగు. చే. వి, (కట్టుగా? గంగు) కోకయొక క్కు 
స? “క...గగుర్చూడిచెం జను, 

క ట్రొకయినుమంత వీ:డెం గట్రుంగొంగుని . విజ. 

5, ©, ౧౭౮, దశా. 3, ఆఅ. లరొగాం 

(కట్టు-కొమ్త.) ఆనకట్ట, 
సేతువు, (ఈ రఎ 

Sues స తారు వెట్టి కట్టిన పొరెఒళంగయగ కట్టుగొయ్యు. దే. వి. (కట్టు+కొయ్య మేధి; వశు 
ములు * ఆము, ర, జ en 10. పహింప- “జే యం, 

ఓ న .ఆచార్యుండు. చ్రావ్లాణంండు. 

శరారుండు గట్టుము పట్ట మతేని.” 

కె _బిలు౦ండు 

భార 

౧౪. ౬5; ll. నిర్ణ యివచు, వా;జజజలికర కట్టులగ్ జ్రు+ జే, వి. (శట్టుచకొజ్జుం 

మునకు నాలుగురూ పాయలపన్ను కట్టి నారు; 12. 

వులను “కట్టుటకు పాంతలినగుంజ “సీ, కట్టుం 
నొయ్యకుం జేరి కాయధేశువు త ప్పె,. "కాళ. 
ర, ఆ. ౧౧౧. ఆం. ఛా. డిఏ. ౨౩3౮. 

(శం 5 . 

జెల్టీంచు. చాఃపరీజకు నొమ్లు కట్టవలయును, కట్టులోక. దే. వి, (కట్టు4కోకఎ మొలను ధరించెడి 
18. ఆప్రుచేయు. “సీ, 

యముల: గట్టి. . 

బంధనము. గడ, కన్నుల మొ, క్కు గాని యా, 

కట్టున కంత యైనను వికారము సెందండు చైళ్యుం 

డక్షణీన్. దశా. గ అ, ౧౧౯; 2, బంధన 

సూత్రము; ధర్మస్నూత్తము, “సీ, , .ఇనుమునం 
గట్టుదాల్చ. కే క కం ల లా ఈ ౧కి% “సీ, 

చేతులనేత శేవాతో వస్త్రము, (శ. ర 

” దశా ౬ అ, ౭౦ 1. కట్టుంటోతు. చే, ఏ. (కట్లు-సోతు 1. దయ్యాలను 
వట్రిచువాడు. (వాం 2 భాగరుంబోతు. 
Fy జారచోరులం గన్నను సంతసిల్లుం గట్టుం 
బోతులం బొడగన్నం గాగలించుల మల్హం న 
అ. ౪; 3. మం శ్రకాండు చిల్లంసవాంయం 

నా వా 



కటు ర్75 
లు 

Win w 
పట్టుక * దుః పె గర్భ స్హానము. 5. థి. దెం ౨౬౦ 

కట్టునట్టు దే, (౨. క్రై. (వని చేయస)మటకు నిక్ష 
యుచు. వాః-ారివాగు చే: కట్లుోటి నారు. 

కట్టు నం దష్ట. ని (కకక కల్సిన గాగ, (వాం 

కట్టుగొను. దే. న. క్రి" (క్య్యగానొనుం ఓ ధగంచు. 

వ...చూవి గొాసెజబకలు నట్టంకొన్న మల్ 

యేండ్లును బూండ్లును అకు... స్వా, ౧, ఆ 
టం యం లు 

౭3; డి. పొందు. “ఆ. నైక దీన నేమి కట్ట 
కొనియె.”” భా. రా, అయో. ౬౦. భార. దో 

3, ఆ. ౨౯౫ త. తెచ్చుకొను. 
వారి కొలయు నెడదతుల శిల్హం దొ నుమ్మలిళము 

3 గట్రిగాని కునుకట్టుయు గాబె వక్సేళ' భార 

శాం ఇ ఆ, ౨౨౦; ఉ. బంధించుకోొను, వ్యనః- 

చేతులు కట్టుకొని నింబనుమ; లీ. పెండ్లాడు. 
Sem డామెను కట్ట కొన్నాఃదు. 

కట్టుకొమ. చే. వి. (కట్ట కము. ) ఆగడ్డలో న 
లనే కటకపు (ట్రా . 

కట్టుగడ. చే. విణ. జడం ెస్తేధది (శ. ర 
కట్టుగడచేయు. దే. న శీ డట్టగడ+ చేయు 

నిలువచేయు, కూడబెట్టు. (టైం) 
కట్టుగుంబేం దే, వి. ఉట్టు4గుంజ నిట్రాడు, వకు 

వులను గట్టురాడు. (ఫ్రా వా 

కట్టుగుండు. చే. వి. rae 1. జాళ్ళను 

“ బ్రద్దలుకొట్టుగుండు. ..కీొండ గకైడు 

కట్టుగుండ్లరవము.' శ, పత రోం, చం. 
ద్రాః ఈ, ఆ. ౨౧౪); 2. తూసికతాయి. (వా) 

ద్వి పరమ. డా sp 

కట్టుగుణ్ణిము, దే. వి. (కోట్టు4-సజ్జిము దొడ్డం బెట్టిన 
గజము, (ట్రా 

కట్టుగ్ జై. షః వి. (కట్టుగాగొా జై) వధశై గుంజకుం 

ES ఖ 
కట్టు చేయు. ద్య. ఆ. క్రి, (కట్టు వెయుు (శాస 

నాదులశే నివారించు. (ట్రాఎ 

కట్టుదొన, ద్య. వి. (కట్టు+దొన. క శట్టుదొళొ) 

జట, చెజువు. “సీ. తనచరిత్రాంబునక ను ముజ్జై 
గముల _ జనులవీనులు కట్టదొనలు గాంగ స్ 

చంద్రా % ఆ. ౧౦౪౭. 

కట్టువకా సీ ద్వ. విణ, (కట్టుగావ వకాసిఎ 1..మిక్కి_లి 

య 

వకా 

రకా 

కట్టువడు = కట్టువడు. (బద్ధుండగ.) “టా. 

కట్టుమట్టు. చే. వి, 1. 

వ భరూరుడు. “ఉా కట్లు 

కట్లు 
కు 

కట్టువకాసీ దీర దృఢకాయుండు య 

పంత .” నిర్వ. ర. ఆ సరో. కు, 

పసహూవయును న్యాకట్టువ కాసీ సికిని బలము; క 

కయు: జూసెస్.” హరి. పూ. రా ఆ. ౪౭; డె, 

సన్న ద్ధ ఒకు. నులే గగనాంగణం 

ఎన సందేహ లింతకు మాయుకొం ద్దు స చెష, 

౮, ఆ. ౧౩౨; త, క్రుద్ధు' దు ae ఆ 

గట్టున వకానుణె స. సరి ఆ ౪ సభార.శల్య. ౧, 

ప్ర ౭. (క్ర ట్టేను'అని మూలము.) 

ఒర కక వ కౌన 

|. అ కట్టువట్టు. జే. వి (కట్టు +నట్టు.) ఆటపట్టు, నిథా 

నము. “గీ. కాశి యణిమాదిసీదుల కటువటు.” 
థ్ బట 

కరీ. ౨, ఆ, గం. 

వస్ణుభుం 

ల్లు కట్ట SPE ర్ట తక. + వక ఎగ్ లం 

౧.౨౮౫ కక్క_వసు Et * = సరిగ్రామమునక్,, ప 

మృతిం బొందినళూరయుండు భూమోదాతకం 

ద్రభొవమున గట్టువడున్.” ఫీను. ౫% ఆ. ౬౬ 

టుసజమే. ద్వ. సః డ్ర్ నిరోధించు. (చూ, కట్టు 

పఆజచు. 

కట్టుపాటు* ద్వ. వి. 1. కట్టుపడుట. (శ రు) 2, 
నిబంధనము. (శ, ర) 

కట్టుబండి. జే. వి. (కట్లుబండిం వస్తువులతో 

గూడినబం౨డి, “ఉఊ,..చేండేపునం గట్టుబండీ 

నె యందయి చూడల నింత వేసె 664 2 ప్, 

పు. 28, ఆ, ౧౨౧౪ వి శ్ర" ౧, ఆ ౭౬ 

కట్టుబడి. జే, వి బంటున "కేవ్చెనుమాన్యము. దీ 

రనశె శైజీకంప్రటెక్కటీలకు గుజ్జా పజపుమౌమిడిం 
గట్టుబడిగం జేసి” చంద్రా. ఈ ఆం రర 

వనులసాల “సీ. కట్టుమట్టున 

నుండి కదలించినం జేలంగు ఫీకరశుండాలబ్భ్బం 

హితములుం” వి క్ర" ర్క ఆ ౭౮ 2. ఉనికి 

పట్లు. “న, .ఈమెట్టు మోతంబు కట్టుమట్టు.” 

వరాహ. ౬) ఆ. ౮౭. 8. కట్టుపాటు, ఏర్పాటు. 

a న్ను గీ వాజ్ఞ నడవం గట్టుమట్టు చస” 

రామా. సి అ. ఏల 

కట్లుమామిడి. జే. వి, (కట్టు? మామిడి? 1. చిలుకలు 
© వ) 

మున్నగువవులు కొజుకకుండ పండ్లకు బుట్టలు 

కట్టిగమామిడి. (శ, రడ. అంటుమామిడి. (బ్రో) 
ట్టున్రూను. చే. షి శె, "తె ఏ వ్రపముః (శర జా 



పొటు 576 కటి 
లు య 

కట్రువ. చే. ఏ. 1. వెలుగు, వృతి, (కట్రవ అని పచ్చికవ ట్రని... "దశ ౧.ఆ. ౨౭౨;8. కొను. 

ప వాదుకు) “న్స్ ఆటతివ్వలు వచ్చి పాటబం “ఆ రాధ పె "జ్టియాడ ప జే; 
డులు గూర్చి కట్టువ లన్నియు గాడు వేపి” గట్నమిత్తు ననుచు గగ నలత స రాథా. ర, 

అచ్చ, ను జన 2. ఒకెవిధ వుగుజొచ్చు. ట్ 

జారకిరివం కులకు "మోటు నరనశశక్క ములకు. 

౫టువ,...””వాంస ౨ ఆ. ౮౫. 

ఇస హారి. డం 2, ఆ. 30; 2, అడు పె 

బడు. '“సీ...ఖచరుల ల్ో, వలు we 

ట్, రా. ౧; టి, షా వారం a ౫ త. 

కక్కువగు. (చూ. కట్టువడు.) 

కట్టువగ్రము. మీ ని. Wo కట్న మా 

నిచ్చువ నములమొ తము, “డ్ . + అవ్వన దేవ 
లా జాడీ 

తాంగనల్ , మచ్చిక గట్టు రము సమర్పణ 

వా యంచుభూజనం, బచ్చెరు విదంగా... 93 

నుల్హ. ౨, ఆ. ౨౦, చంద్రా. 3, ఆ. ౧౦. 

కట్టువఆచే కట్టువజుచు. "గీ. మా.డిగాడ్చు' 
Ww గీగాడ్నుతో “సుళవించి, భానుకశిమార్డ ములు క్ష 

గెహ్టువజచి.. +” పిన, శకుం. ౨, ఆఅ. త 

కట్టువిడుపు. జే. ఏ. (కట్టుశవిడుపు) మైలగుడ్డ, 
మాస్ప, సాం ని, మాన. DU" 

కై = కట్టియ. 1. పుడుక, “గీ, సూపు ముడిచిన 

పురఏిథిభూమియందుం, గట్టె మోవంగ వలసిన 

కారణమున” భీమ, ౨, ఆ. ౧౦. 2. కట్ట; gd 

భారము, (చూ, కట్టియ) కఠినము, 

క స్జైగుజ్టము. దే. వి. పిల్లలాడుకొను ఒకవిధ మగు 

ఆట. “సే సలం. గ ట్రైగుజ్జము , , ,” 

వాంన 3, ఈ ౧౪౬ 

కట్టెడ, జే. వి, కట్టపాము (శ రు) 

కట్టెపండు* బే. వి. (కట్టెశపండు) గింజలు తీయని 
చింతపండు, (బ్రా) 

కట్టె పాంపరు జే, ఈ ఒకానొక చెట్టు. (శ, రః టాం 

కట్టెవిజుపునూట ద్వ. వి, (కట్రైెగావిలుపుశామాట) 
పరువవచనము, కఠినో క్తి (శం ర) 

కట్నము, 'దే వి, 1, కట్టనము, కూర్చు, “సీ, , , జే జేల 
రాజాతికట్న ౦బు , , దశా ౨ ఈ ౨౮౧; 2, 

కుట్టిమను) "నెలకట్టు “సీ, పచ్చరాకట్నంబు 

పిలా, 

eg 

ఆ. ౯౪; ఓ. నూశనవ్యస్తృము; హల షు 

We కట్న ంబులుక్ గాముజర్, మాసే ర్చ చ్చ గ( 

శూడంబెట్టు:డు పటణ "భాగ ౧౦. స్క_౦. ప్రా. 

et < a ir ౧౨౦౮. దర్ప. . ట్రికట్నం బైన నిచ్చి 

మై,క్కచును, న్ా ముల వార లడుగ వచ్చి 

నను, లేవన కంది చ్చులింగనంవదనుల బన ఈ, ఆ 

౧౦౦. ప్ర 

కట్టణము. సం. ఏ. అం పుం. చేరు. 

కట్ట, వై. వి. (న ఖట్యా.) 1. ఖట్వ, ఒకానొక 
తీయు (శం ర; 2. సట్టమంచము. ఆం, భా 
ద్వి ౨౦౧. (ట్టి అని శా రు 

కట్టంకం దే. వి. వపనడ్డలపై నుంచెకు ఒంటిగుడ్డ. 
(శ ర. టా 

కట్టగుదియు. డ్వ విం ఆ శలవు శేషము. (శ ఈ టౌ, 
కట్టచెట్టు. దే. వి ఇంఎనిపోం ఆం భె ది ల, యలు వ్ వ్ 
కట్టు జెల్లీ, దే. * (కట్రుగా జీల.) కట్టుగలసె పెద్ద బేళ్లు. 

“A వ. బనశ్నె కట్ల షెట్టి, “దినడ చెడు? రాల 
గుం వనంగ,.. అము, ర్క ఆ. రారా. 

కట్టదండ. దే. వి. (కెట్టు4చండ్స) నడుమనదుమ 
బంగారుకోట్లు గ చ్చిన నల్హభ్రూసలదండ. “చ 
గ 'నబగుముద్దు మోము సనుకొన్న "మెయంగ్నోం 

కట్టనండయున్.”” శుక. 3, అ ౧౦౫ 

కట్టు పాము = కట్టైన, (బాం వె 

కట్లపురుగు. ర్వ. వి. (కట్ట4పురును 
(ర. చా 

కట్టబల్ల + డ్య. విం (కట్టు-బల్లఎ క త్తేగకొళ్ల మడుపు 

బల్ల (శరం బ్రా 

కట్టనుంచము = కట్టు ఆం. భా భా, ద్వి ౨౦౧. 
కట్టమారి. డే. ఏణ. కట్టు గలది. “స్స్ స కిస్నెరకాయలు 

వన్నె వాసివియ రల గట్టమారుల నుద్దిగట్రం దగ 
స సడ నె చంద్రా, ఆ, ౧౨౭. 

కట్టసంచి. చే. వి, (కట్టు+సంచి చుట్టు అజ లేర్చ 
టీచి కుట్రిననిడు పాటి గుండునం-ి. (శ ర బొం 

కట్టనరి = కట్టదండ. “స్. ,.ఉడ్డబుడగలు కట్టనరులు.” 
హంగ, %, ఆ. ౧౩౮ 

కట్టియ = కట్ట, (శ. ర్ఫ 

పెట్ట సాము, 



కళై గై 

ర్ 

కట్ల, చే. ఏ. (క కట్టి) బంగారు మొ తూచుట 

కుపయోగించుగింజ మొ. ఆం. భా, ద్వి, ౩౦౦0. 
కవిక. ౨, ఆ, ౧౯౨. 

కట్లునంచి. జే. విః కెట్టెలసుచి. “చ. కమటము 

కట్లెనంచి యొరగల్లును.. . హంస. ౨, ఆ.౧రాగ౧, 

కోట్టంగము. సం. వి, అ. పు". దుండినము, కోనా 

కము. 

క ఈమర్ద్షను(డు. సం, వి, అ, ఫు. శివుడు, 

కఠము. సం. వి, అ. పృం. 1. యజుర్వేదము దలి 

ఒకానొకభాగము; 2. ఒకాసెగ యువనిషక్తు. 

“ఠారము, సం, వి. ఆ పుం ఓ. కల్తి; 

వీర. ఈ, ఆ. ౫5. 

కశిజరము, న౫ ని, అ, ఫు 4. తులసీషో. 2. నల్ల 

«ర. 

చాంయకు, ర్త, 

ఇధినం నం సి అ స్త్రీ" [1 వంట పౌత్ర, oR ఖరీరిక 

బెల్లము. 

కఠినము. సం సిం టాం ne వ ఎటు పాలి త్త * పలితం (అ. 

ఆ. అ) కే. నట్టి; 2. హారము; త వరషము; 
4. బాధించునది; కొయ్య చాజీనది. 

కఠినహానము* సం, పి అ, పుం. “టికినప్వు: 

౬, ఆం .౨౨౯ 

కరినీ* గం ఏం ఈ స్రీ" బలవము మె, 

కఠిల్లకమా* సం = కటిల్హ్లకము 

కశిల్లు = కరీలు. “వ. . .కరిల్ల వల్ల వినం 

కారుపోతుల. . .” స్వా రో, ఆ. 3౭. 

కరీలు. డే. వి కఠథినవదార ముల సంఘర్ష ఇను లీక 

తుపాకమొ వాని చ్రేఖుదుమొ వాసి ధని కను 

కరణము. దృబింథ. ౭౮౮. 

కాఫీ, 

పె .కరిలు బోతు 

క రేరుయడు. నం, విణ (అ, ఆ. అ కష్ట చేని 

కథోరము, సం. విణ (౪ ఆ. అ) 1. కకినను; రి 

క్రూ,రము; తె. తీక్టు ము; ఓ. పిపక్టోమ్ము; ర్ వక 

పూర్ణము. 
కవ్రోలము. నం. = గెథోరమ. 

కడ. వై. వి. (నం. కాష్టా, క కడె. త కడై) 1. 

దిశం ల్స్ రిక్క రాయడు ళమిమాఆ ర వెలందిం 

బెండ్లి యగు నని కడ యను పషేరటాలు.” ఉచ్చ 

అయో. ౧౨; గరి (యా. కడచెముం; తి 
అంతము. “సీ. సాందుకుకూరులు ...కడ లేని 

యెజుకం దనరు, చున్న... భార. ఆది. 3, ఆ. 

నా! 

కడంబము., సం వి 

కడం 

౧౨; ఉ. చోటు, “ఆ, ,,అరుగు మొండుక 

డకుల భార. అపి. ఈ, ఆ. ౨౨5౮ లీ. వైపు 

కక్ష ఇకుగడలం, డల నిడి తూంయగ...ి 

భార. ఆద. ౨, ఆ. ౧౪౯; 6. దూరము, “క. 

కడనుంణ పెకు, మాటలు, నుకువంగా వచ్చు 

“నీలొ. ౨, ఆ ౧౧౧; 7. రీకము. ఉరీ 

నావం గడం చేమ ప్రా, కుడుం గడపు- జేయ.” 

పారి. పీకి. +6; ర. దగ్గ. “క... .వివేకళూ 
నుల, కడ అతు = మిగుల: గష్ట్రము 

కలడజే.”” ఆము 3.ఆ. (శ. ర; 9. చావ 
(చూ. కడకాలము.) 10. జేళ. “గీ. డివమునను 
సంజకళ యంచు దివ్వె 'లెత్తు ” నుక ౨, ఆ 

Yen; 12. ఇప దు తాంల కముగ నుండి “అంకము 

వలని మున్న గునస్థముల నిచ్చును. “క, తా 

తె వాకౌరవ్యులకడ నిఖుచుంగాక ,. 

భెరం ఉద్యో. 32, ఆ. గః (క ..ఎశ్వనికడ 

నువయించె జగము” వారి, డ్ ఆ. ౧౦౮ 

వీరా. L. అంత్యము, చిట్టచిపరది. లజ . *ఎయ్యాది 

కడగా నిమ్ము ల్మష షు-డ నగుదు...”భార శాం. 

౧, ఆ. _౨రా౧; @. “న్నరు ఇకరము. ఆం, ఛో, 

త్స. ౨౪. 

కడంగము, సం. ని. అ. పుం. ఒకవిధ దుసకట్ట. 

కడంగరీయ ము, నం, విణ, (అ, ఆ, ఆఅ) మాన 

ముద్దాడికావ్భమును తెనువది. (ఆవుమొ ) 

“ఆ వుం 1. పహూరకా.డ. ర్త 

కొన, 

కడం,కం చే. ఏ. 1. యత్నను, పూనిక. “*డా,..చరా 

వాము కడంక నద్భాక మయ్యె నయిడన్.” 
నిక్క. 3, ఆ. ౭౬+ భార. అక్కి అ ౪2౬; 

ర శా గమ స్థేర్సుముం “క కకిగణ్షిభు 

శా ర్యా, కల్పం గని య మృళరత్న లృనల్బ్రో, ధు 

లంయి తాంకి రాద్బి కడ కన్.” భారం అది. ౨, 

౯6; ఠి. పొగరు, “డా. న్రుక్కక భూవిఛ్చ 
త్కుులవిరోధికడంక నడంచి,...రాఫఘవ. ౨, 

ఆ. ౧౧౧; శే, శ క్షి, పౌటనను. “ఆ. ..ఇంద్రి, 

యములకడ క దక్కే భార, ఏరా. నే ఆ, 

౧౧౩; ర. విధము, రీతి. “శా .. వెన్నెల పిండి 

చన్గినకడంకన్ , “యం స ఆ. ౧౦౯; 6. 

కలయ. “ క... ఊర్వీతల మృద్బువ(౫ నుల్యాా; 



కకం 

పాకం బనుకడశం దళృభానదు లులుకన్* కు, 

శం, ౨౩ ఆ. ౧రగా 7. చైన్షకూు. “ఉం, కావల 

దిక్కు లేమి: గడ కన్ మొఆ వెట్ట( దొడం౫గె వేద 

ముక్. దశా. ౧, అ. ౨౭౫; రి. ఊొత్సావామ, 

Er (శ్రీశ లకంఠక?కి యు ధక ల్రియం దక్షీణ 

వామభా*ముల్ , గైకొని కొల చాగిం గడ 

కన్ గడకన్ను లకాంతిం జేర్చి, . విజి, పీకి. _౨. 

కడడించే. చే. స శ్రీః (ఉడయగుథా, చే) ప్యోక్స 

హిందు. “క,..పొండవ, సమిలిం గడగించువా 

రచట నెవ్వరొకో.” భార. ఉద్యో. నీ అ. ౨౪౨. 

కదంగసం చే. అ క క్షేం యత్నించు “*క,..ఎదురు 

సనం గడ.గుచు, . ఫొరం విరా. ౨. ఆ. ౧౧౦౪. 
2. సావాసీంచు “*క.. పపనాథుం జెట్టి కడ? 

గెకొ యనికిన్ ల భాగ, భవ. ౨, ఆ. ౪౦౬. 

రో ౨, ఆ. ౧౪౨; 8. నిలుచు. “గీ. ఆగ్ష 

లించి నాయెదుర బా వాచ్పళించి, కడ:గం ఇాలె 

దుమల్టులం గాన నెందు భార. విరా. 9 ఆ. 

౭; డ్తీ, కవియం. “క.. ,ముగధ్ధవిభుండు ,. ,.కడ. గ 
శార్భ ధరుషై నొకంద. వొ వారి. ఊ ౧, ఆ, 

పం! ర్, అతిశయిల్లు. (వాక్యాలంకారము?గా 

నువయోగించంబడునుం భార. ఆక. ఈ.ఆ. ౨౮౮; 
6. ఆరంఖించు. “క. ..అమృతాబ్ధిన్ మధంప 

గడంిరి,..” భార, ఆరం ర్క ఆ, ౨౮౮ 

కడంజ్లేము ౬ కణ.జము. (జ) “సీ. ఈగిచే 
యా.గినం (లోైనవంఓ ఈ జగము లన్ని యు 

గడంజాలు గావెలి కరకు, ౧, ఆ, ౧౨౯. 

కడ మే. దే. వి. గోకర్భన్ఫుగము, ఒకజాలిదుప్పి. 
ఆం. భాం a లా: 

కడవ. జే. ఏ. కన్నులచివి ప్ర దక్కు, లను స్ఫుయొుక్క-_ 

పూర్ళ ము. ఆం. భా. ద్ ౧౦౪౦౪. 

కడంతి. చే. వి. గంధర్యమృగము, ఆం. భా, ద్వి. 

రాగ కాళ. ఏ౨. ఆ. ఈరా, 

కడయడు. ద్య. అ. 

వగు. *క... వారలగౌరవము 

నొకోలో కేం వంచ. ౧, ఆ. ౧౭౬ (శర 

పాం 2. వడిపోవు. “క్ష. చడగలం గలరత్నం 

బులు, గడంబడ.. 

ఆ. కి 

."” దశా, క, ఆ ౧౮౩౨. 

“క్రి (డడగకట్టు) కడగట్టు, 
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క డకడగి. 

క్రి" (కడమళవడు,ఎ) 1. కక్కు 

కడంబడియె 

శ్రీ విలసీల్లు ల్లు, ఒద్దు. స్ట కాంతం ళం 

కడ 

గకశ్ళంగములం గలమేడలు గడకట్టు మేరు 

వనంగలె ద్వా ౧; ఆ. ౬౭. వి ఏర్పాటు. 

“వ. ..మునుముట్ట మాయవెట్టం గడట్టు చేసి 

కొని, ..”విక,. ర ఆ, ౬౧. 

కడకడ. వెం వి (కడగడం ఈశాన్యదిళశం “క 

కడకడయొడయని .. .” అచ్చ. బాల, ౯౭. 

స్య. వి. (కడ-౫కడలి. వచ్చిమ 

సము ద దము. “క కడకడరలి కేడివెలుం గను, జడ 

చారి డిగా మునుంగ.౨.*”” యం ౨, ఆ, ఇగ 

కడగన్న. ద్య. వి బొ. (శడ+కన్న.) 1. కంటి 
చివర. “క. ..నరుకడక, న్నరుణం బగుటయంు, .. 

భార. భీస్త ౨, ఆ, 30%; 2. కన్ను; కడ 

కంటిచూపు. “సీ. రతిజేవి నెవ్వీ/గురారాపుం 

జన్ను ల. గడకన్నులకు నింపు గడలుకొలంచ 

వెప, ౭, ఈ రం. 

కడకొలము. మి వి (కడ4కాలము తుదివేళ, 

నురణకాలము. “డా. త్యాగము భోగముక్ సలిపి 
డై వగతిం గడకాల మొన...” ద్వా, ౯ ఆ, ౯౮ 

కడ కాలు. ద్వ, వి. (కడ+-కాలు.) పాదము; పాదము 

చినర “టా... చేపకికన్న యార్టరన్,.. కడ 

కాళులం వట్టి చేసి య్యానురముగం జంెం 

ంనుడు.. వారి ఫూ, ౫, ఈ ౧౦౬ “క. 

కడకా లొక త్రాచుపాము కడకం గఅచెన్.” 

వేం. పంచ. ౧, ఆ ౧౧౬ 

కడశాళ్ళంద్యోచే. ద్వ. న క్కి. శడకాళ్లన్ + 

త్రోవ తన్ను; నిరసీంచు. “డు. అయో 

నే డకాఃళ్ల శ్లగద్యోచి ణీం. డీవను చేశునిం 

గలయ సనెంచితి వెట్టు.. శుక ౧, ఆ, ౧౫౪ 

కడక(బోవు. ద్వ. అ. క్రి. (శడగున్ గౌపోష్ల ఎ 
ముట్రగు. దశా. ౬, ఆ. X3. ఇళ్లోః కడశేయ. 

సాం నీ, మాన, ౨౯. 

కడకొంగు. ద్వ విం (కడ4 కొంగు కొంగ చిషరం 

(ణీ . కట్టినపులితోలు కడకొంగు సోయి యాంబో 

కుత త్తడి చిజ్జుబుజ్తుమనంగ వార. ౫) ఆ, ౧౬. 

- కడకొత్తు. ద్య. స క్రి (కడకు-ఒశతు) చివరకు 

గెంటు; నిరసించు. “చ...నిన్నడ కడకొత్తు 
పాంసమిథునమ్ముల , . ఖ్ చంద్రా. స వ్ ౧౪౫. 

కడకొ అవి. ద్య వి. (కడశకొఅపు 1. కాలం7” 

మిగిలినక ట్రై. “డ్వి..,7"లి కొంఠచిక్కినకడ 



కక్ష 

కరొతివులు "జెచ్చిల ద్వి, వారిశ్చ, ఊం ౨౦౫౬ 

చం; 2. కాలంగా మిగిలి పొగయుకై. “క, క్షా 

తులు, . ,నీలిం బాసినవిగతవి భూతిం గడకొజపు 

లట్టపా గయుదు రథిపాూ.” భార ఉద్యో. ౨ ఆం 

౨౭౫. 

కడగ గ్లమూారి. చీ. విణ కన కీలుడు. (క. రం 

'తొందరవనిషి”౨ని జ్ర 

కడగండ్లు. బే. వి. బ. వివత్తు, ఇక్కట్ల * “క. ., వెత 

కసి వవాగడ, కడగం జవం జను విపత్తు... “ఆం, 

మాన, ౫౫౯ “సీ తలగానిక డగండ్లం 

దగిలి, ,.” అచ్చ. అయో. ౯౩. 

కడగట్టు, = కడకట్టు. 1. నిర్ణయించు, “క. మును 

మున్న కా చె యాయ్యలు. . .కడగట్టినవా రీ,కని 

యీద్భశభానచవేష్తికము లఖిలములంన్ ఎ” వారి, 

ఫూ లా ఆ. ౧3౮౫ 2. నియమించు. “చ... 

ఇట్టికోమలి లళాతరుసేగననమా చరింపంాంగరుణ 
యొకింత లేక కడగి ముసీంద్రుండు. . పీన 

కుం. వి ఆ ఇల వి. శే, క డకట్టు; 2, చక్ర, 

వాళవర్వతము. “గీ, తావిగుబ్బలికడగట్టు ఠావు 
లందు.” ప్రబంధ. ౧౬౦. 

కడగను, = కడముట్టుం (బౌ. CRD) 

కడగిట్టు, ద్వ సః క. శడాగిట్టుు జాయ, 
దగ్గణు. వేంక. మాన, ౭3. 

కడగొట్టు, ద్వ. అ, క్రి. (కడఢకొట్టు) నశించు! 
చచ్చు. “మ, క్రైం బులుర్ సింగముఠ్ , కడ 

గొప్పిం...” సా ౧ఆ ౧౦౭. విణ 1, 

చిన్నది, చివరది. “చ. ..అందజకున గడగొట్ట. 
వెళల్లైలై...” భాగ. ౧౦. సం. ఫూ ౧౬రా౫ి; 

2. కడపారివాండు “క. తల్లిఃం గడగొట్టుకొడుకు 
దాః బయో మగుటన్ +” దాం ౧, ఆం ఏ౮ 

కడగొట్టువాండు. బే. విణ. (కైడకొట్టు+ వాంయ-) 

కనిష్థు డు; కనిష్ట నోదరుండు, డ్, రా, 2, ఆ, 

5౧. 

ca, ళో ల Lm 33 తుము: “ద్వి. కాటుకకన్నీరు కడగోర దిద్ది. 

నప. క, ఆ. 

నం. 

కడచేం. (వద్ద తం శ్రీః (గదా చను 1. చచ్చు. ర్స్ 

జ క +ససిటి, స౦ంశ_బ్దంలం గడచని3 48 ట్ భార, 

శల్య, యా ప, గ్రా; eR నిం చు “త్ర ల శీ 

Td 

579 కడ 

యొల్లను గడచన్న,,.” భార. ఆను ౧, ఆ. 

కాగా 3. సొంతమగు. “క కడలినహాయ మేధ 

మఖము గడచనమికి, ,౨” భార ఆర, 3, ఆ 

౬రా? ఉ. గతించు, కడచు. “వ... .కడచినదానికి 

శోకం బేల...” భా, లా, యు ౯౭౧. భారం 

శల్య. ౧, అ. ౧౦౫౯; ర్. అపార మగు, “సీ. 

నోత్రాచలము తలెత్తుకొని వచ్చి కడదన్నరక్నా 
కరము 'గట్రై కాఘవుండు” కు. సం. ౧, ఆ, 

౫౨; 6. ఫలించు. “క. ఫూనిక కడచన విష, 

శ్పేక స్రార్థనము చేసి.” వివ, ౨, ఈ ౧౯౪ 

స (క్కి, దాటు. “క వననిధి నవలీలం, గడ 

చనువాని,..” ఖా. రా కిష్కిం, ౬౬. 

కడమే. చే. అ. శ్రీ" 1. గతించు జరగ. “డ్... 

వక్సరంబునుక , జేరువ చేరువం గడవె...” 
భార, విరా, 3, ఆ. ౧౦౬. 2. చచ్చు. “గీ 
కడచినవ్వుశు _్ర్ములాం జెం గాను లొండె 

గుక్క లొండేనియును భుక్తి గొచెడుదేవా, 
మొకండు ప్రార్థించి యిడిగిన నొనయగ వలదెళో 

కారీ ఇ అ, ౮9; రె. నళిందు, “గీ కడవ 

శ్రైర్యంబు...” శివరాం 5,ఆ. 3; &. మితిమోయి, 

“క కడవలో చెగ్టుల్. ) నొడి వెడువి వేకళూన్యుల్వ 

కడ నుండెడునంకకం టెం గష్టము గలదే” భారం 

ఆది. ౨,'ఆ. ౧౦౪౯; రీ. కడముట్టు. “క, వడవం 

గడచినవాం జీపదు చనుచున్...” మం ౧ 

ఆ. ౨౦; 6. కాలముపుచ్చు. “క, మానవతుల 
లోన మిగులమానవతివిణె, యీనాంటికిం గడ 

దితి...” శుక. ౧, ఆ. ౧౩౨౧; 7. మించు. “క్క 

వడి గల్లి హాంసగలతికిం,గడవం బఆచువారు. ..” 
భో. ౫ ఆ వళ. క. 1. దాంటు WE 

ఘనులం గంగాతరంగిణిం గడచి...” రామం స్కి 

ఆ ౨౮; 2. జవచాంటు, “శా... .కోడండు 
మావాస్యముల్ , గడవంజాలక యుందురా...” 

భాగం ౧, న్యం ౨౬౭; 8. అరత్మిక్కమించు. 

“గి కమలనాభుండు కమ్యూంతరములు గడచి.” 

పారి ౧, ఆ. ౧౦౫; ఓ. తప్పించుకొను, క 

కర్త ఫలంబు లవశ ట్రభు_కీః 'కాగణంబులంగా కెందుం 

గడవ వశమె,” వి, పు B్కఆ ౨౧; రీ 

మించు. “చ. కొజవులవేండిమిం గడచుఘాోరపుం 

బల్కులు,,.” భా, రా. యు, ౭౨౭. 

న 
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కడచేక్క. చై ఏ (కడఢళుక్ళు) తుదినక్ష | కడరేజు. ద్వ అ, క్రి, (కడ తేజు) 1. చచ్చు. 
శ్రమ; శేపతి. (శ. ర 

కడవను. ద్వ. అ. క * (కడగావెడుఎ దిక్కుమాలు, 

“క్క విని కినిసి క్రి లచేవుండు, సునహు 

చేసె నంత గడచెడి 

సాక్కృశ, కనుక్రై పడిరి... 

ఆ, ౮౨. 

కడచేయు. ద్వంసం క్రి (కదషాచేయు) విడిచి 

చెట్టు. “ది. కావున స గడచేసి మనల, 

" జీపలోకమున జీ తెంచితిమీ , ,.” ద్వి నల. ౨, 

ఆం ౬౨౯. 

కడచేరుచే. ద్వ. న. క్రిం (కడ+చేరుచు. ధన్యుని. 
జేయు. “క, Free గడచేరుపం దణ, 

భారం ఉద్యో, ఈ, ఆ, ౧% రూం కడచేర్చు. 

కడళాతి. ద్వ, వి (కడగాజాతి) చంజాలకులము- 

“ఊం ఈకడలాతినాతి కిహిహీ మహిచదేపుండు 

చిక్కి...” పాండు, 3, ఆ. ౯౮. 
కడరల, వై. ఏ. (కడషాతల) తుదిచోటు. “వ, 

కరినగరంబుకడ కల వాల్మాగృంబును తానో 

భాగ. ౧౦. స్క౦* ఊం రారా. 

కడతెంచే. దే. స (క్రి (కడ4తెంచు) కడచు! 
దాటు, “డి, ,.యమున మార్గ ౦బు, విడీచినం 

గడతెంచి వేజేగ గొల్ల, విడిపట్టు వడు,” 
ఆమ క, ఏ౨ పుం 

కడతెను ద్య. అ. క్రి (కడగా తెగుు అంతు 

కలుగు. “క, ఉడుముండలంబుదా(కను, వడి నే. 

గతిం నోట దాటవచ్చునొ యంచుం గడ తెగక 

యంతకంతనుం బొడవయ్యొను నాకు చాటి 

పోరా దయ్యెన్ “మైరా. ౨, ఈ ౧౧ 

కడ లేర్చుం ద్ద స క్రి (కడతేలు ధా చే 

sr aa i క దానవు, కడ లేర్చుటయిం న్ 

న యు. గి అ ౧౪౬; 8, నళించచేయు. 

“గ్ వారియసునులు గడ కేరి... టాం రా 

ఈ, ఆ 2౭. 8, కొనసాగించు. “సీ. తొడ.గిన 

వని చలం బెడవక యపిదుష్కూరం బైనం గడ 

"లేద్చు చ్రభువులార ? భార విరా, ౨, ఆ. ౨౧; 

ద, రకర. “వ...నాయలంత యార్చుము 

నకొ గడ'ేర్చు మెమైయిన్.” భార, ఉద్యో. 
3, ఆ ౨౦౧. 

హుంక్భతి 
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జాహ్నవీ, యు. 

హ్స్ శార్టూలవముం డీలె.. .దీర ర జిహ్వూండు 

కడశకేటి పోయె.” అచ్చ. సరత, ద 
నశించు. “గీ,..వారిదేవాంబులు...తుఏ6 గడ 

తేజు, కాకీ. ౬, ఆ. ౭౬; లె. పోవ. “ఊఉ... 

విరవాజ్యరంబు కడ కేజునె యా చలిమందు 

లందు.. భో. 3, ఆ. ౨౭౯౯; 4. తుదమ. ట్టు. 

“ఊఉ, .కడరేజు మదీయవాంఛ...” భార 

విరా, ౨,అ. ఒ౨; రీ. బాగవపడు. “చవల 

సన శ్రీలబద్ధి వినువా రోొకశేం నడ తేన ట్టి 

చారలు గలరా...) ౨5 ఆఅ. ౬౬; 6. 

ద్రిగెకు, బీ, చు. “షా, ..శడలేటి... [తనె 

యింక వారలకొ, మిక్కిలి శ_కమిటు గ 
దశా. ౨ అ 3 2.9; 17. క నార 

మగు. ఆం. భా, కృ. ౯6; ర. మూడు. “సి ey 

పారి ర్హచంద్బుండు మలినుం డై కాన నవచ్చిన 

నాయంంవు సంవగశ్చరమున. నడలేబు.. భర. 

శాం. ౬, ఈ ౧౨౬ (శ. ర పా, కడచను” 

పాఠాంఎ 

డలేజుచే = కడతేర్చు. (చూ. కడతేర్చు. 
కడదనరుమేక్క- =కడచుక్క.. చేంక. చేవ. ౨౧. 

కడచెన. వై, వి, (కడ చెను తుదిడ్క్కు_, ఈశాన్య 

దిశ. (చూ. కడకడం 

కడచెసళాంపరి, ద్భ. వి. (కడ జిస+7్ళ కాయ ఈశా 

నుండు, చేంక. చేవ ౧౭. 

కడనుంచే. ద్వ, స శ్కీ* (డన్ చాటంచు) గుటి 

వేయు. “వీ జ మ లి కడనుంచి 

మృగరాజపీకి పై మేల టించి. "కక, ౧, ఆ ౧౨. 

కడవ. యం, చే, వి జేహళి, “గీ. కడవమోందను 
మణీ నశ్నె కంటిమోంద.” కాశీ, ౨, ఆ. ౭౫. “చం 

పిడుగుల కల్కి. లోం దొలిచి 3 కంచము? 
జల్లుదీధితుల్ , కడవల వెళ్ళి రా...” ఆము. ౪ 

ఆ. ౧౨౮ వై. (నం, కదంబం కడిమిశే, ఆం, 

భా. ద్వి రల 

కడవటికొండ, ద్వ వి. (కడపల కొండ) చక్కవాళ 

పర్వతము, “చం నడుంనక చాల్యచాపలమునన్ 

దన పిముటివ్రేలం దొక్కపుక గడియపుటట్టటం 

చు ద్రిజగజ్జను లశ్చెరువంది చూడ నృక్క_డ 

వటిసాంపు లెజు.గం దవిలించి నటించు శూలి సె, 

-్గె మిద... 



శడపు. దే. 

కడ 

న్రొడుకు +” వేం వంచ. ౧, ఆ. ౭. ఇల్లై. కడ ' 

వటిమల, ఆం. నం, సొ. ౧. | 

కడవని. జే. వి. (కడమ+వని) వేజూకవని. “సీ, 
దుర్శ్భికదోషంబు దొరకొన్న6 గడనని కడపని 

నృవాసూతకంబునందు” కానీ. ౭, ఆ. ౧౪౦. 

కడవల, వై. వి. యె. అంతము, చివర. “చ. కడవల 

లేని కేళితకమకంబున.. నిర్ణ. రా ఆ. ౭9. భాగం 

“గీ, _. చెసలకడవళ్ళం బొడమి 

.. వారి, వూ. ర, ఆ. ౧౬౩. విణ, చివరివి, 

“ఆ, కదవటిభూములు .. = ౯, ఆరం 

డవల చేరు. స్ట అం క్ర" (కడవలగా చేరు) అంత 

మందు, నళించు. ఆఫీ చాతకంబులకిపానలు కడ 
వలచే? 

ది స్కాం: ౧౦౮ 

రి. 

గాం తొరవహ్ను లగగ్వ్ట మడంగి.” 

భాగ ౧౦౭ a ప్రా. ౭౫3. 

కడపిపుమ్చేం దే. క్రి" (కడి పుచ్చు. l. 

ముందుకు పోం a ణం స వాసల 

గడపిపుచ్చి. , .” కరీ. ౪, ఆ. ౬ర; 2, ఉెపీ 

శ్నీంచు. “గీ. కరణుచొ' చ్చిన రక్నీంచా ఇాలి 

యంండి, కడపిపుచ్చిన నూర్ల ర్థ ప్టలాేకములు దవ్వు” 

భార. ఊద్యోం ౧; ఈ ౧౬౧. we నం. అఆ.-౨౧౫; 

లె. కాల మావన వేయు. “ఆ., గిద్ధునుతుని సిద్ధుని 

కీక యేం గలయ నన్యు ననుచుం గడపిపుచ్చె”” 
కళా, నే అ ౧౨౧; 4. పప్పిపుచ్చు. “వః 

అంత నావాగ్టేవి యావిధంబున నొవవినకళా 

మర ర, భేదనసాస్రాజ్యసంవదనుభ్ వావస్ల్త మానలాఘు 

వశలక నవక శము7గాం గ డఎపుచ్చుటకు నుపా 

యంబుం జంతించి.”” కళా **% ఆ ౧౭. 

l. చంపు. “స, క్ గ్రా 

నిదితుం డైనరాకొమారునిం జేరి చిసయారం 
గుత్తుక పిసికి కడ.” వారిశ్చ. ౫ ఆ ౧౧౨. 

(శ ర. సా. “కెడసి ముద్ర.) 2. వడంగొట్టు. 
“ది మద్దులం గడపినమసస 7 కౌర్యుండు.” ; జిం 

భాగ. 3 స్క౦: ల. పోగొట్లు. “న, కడింది 

యుత్పాత మది నీవు నడవపలయు.” 

౨ ఆ, ౬౯; ఉం ఎక్కించు “చ. ఒడికముతోం 
బయక్నమున నొక్క_మహాశళిలం గొండమోంది 

కి, గడపంగ భార మచ్చటిది గ్రక్కున 
భూమికి డిన్షంద్రావలాల గడుసులభ్ంబు , + ౪” 

గా వంశ, లం. ల ౧౦౪, ర్ జవదా(టు.. 
జ్య 

నకి, 
స శ 

"కాలీ. 
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“డి. గాభేయమునిమాట గడవక...” రం* 

రా. బాల. ౨౨. పు. 6. పొమ్ము. “కు అడి 

గినయవ్వుడం జెచ్చెరంగడపినం బోనవ్వ చేను 

..” భార ఆర ౪% ఆ. ౧౩; €. చాంటించుం 

“గీ కలుషఘోరపయోరాళిం గడప్రుతరణి.” 

పారి, ర్క ఆ ళ౯; లీ. నడపు; ల్ో షం అభ 

అయ్యమున నోడం గడపుచు నుండెన్.”” భార, 
ఆది. 3. ఆ. 36, “క. సుభద్ర, రథము గడ 

భార. ఆది, ర; ఆ. ౨౧౨; 9 

జరుగనట్టు చేయు. “గీ. కడపితే రాతి,... 
భార. శాం ౨ ఆళి; 10. (చంవక్స విడుచు 

“చ, నీ, యనుజుల నల్వురం గడపు నుద్ధను 

-చేంతకు సమ్మతిం చితిన్.”” భార. ఉద్యో, ఈ, 
ఆ, ౭0. 

ఢి 
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కడప్రుంజేయి. చే. వి, (కడపు4ా చేయిం అరి, త, ము 
wy) 

“ంప్తీ అదం | 
తెడ్డు. సి వైరినై తై న్యాబ్దిలో వచ్చు గెల్పుల 

a గడంకేర్చుస్రాకుడులోడపుం చేయి.” పూరి 

పీక ౨౦ "గక్రాకడుల డపుంజీయి = 

చుక్కను. 

కడబట్టు. దే. లః క్రీ," మూక్భిల్లు. వేంక. మానం 

డగ సాం. ని, మాన. రోం 

కడమ. జి, విం పే హొ ఆంత, లోవము, ఉన నీరరువా 

సూతిశేషాంగనిర్మి తికిని దశినయవి లేక కనక 

వ త్త మున నిచటంగడమ కల దనువ్రాయు లేఖ 

యును లిపియు, మధ్యమును నాయటు నయ్యు 

నమ్హానవతికి” ఏనం శకుం, ౨, ఈ ౧౭౬; 2, 

శేషము; మిగులు, “క. మొదలనె నాకుం గలి 

గిన యది శంఖసుదర్శ నాంక నాదిసహిళ మై) పొద 

లెడి పప త్తి యిక నడ్కపెదం గడమయు, ,,” 

వరమ. క, ఆ. ౧౪౦. “శా...నుయిదాంటే 

వానికిన్ తింతయా, కంంతెనం గడ మేనియుం 

డమ కాదా,.,” పాండు ర,ఆ ౧౭౫% 

శి. అంతము, కడవల. “గీ, , ,నాపావమునకుం 
(డమ లేదంచుం జాథలంబడియెం సంధి” భోం 

గి ఆ, 5౧౮౫ విణ, 1. లోటు గలది కొజంత 

వడినది. “మ కేడమలర్ గాఫవుగదో భవన్నిలయ 

ముళ్ గళ్యాణయు_క్షంబులే” భాగ. ఈ 

నుతి కకం 



డా 

డం సుడువు మనినక్.” శుక. ౧; ఆ ౫౧౮ 

అన్యము, ఇతరము, ఆం. రి 
గ . అ చర 

కడదుపడు, దష. అః క," (కడదు+వనుం 1. 

లోపం. wr శక గాలాడే నుట్టిన నది రందంగని 

ళంబులం కడమవజియె , . ,” భాగ. ౧౦- స్క. 

పూ. 3౮6) 2. మిగులు, “గీ. కదిసి రథ్యముల్ 

వేయింటిః గదచమవదడకయుండం జించి...” 

వారి, టం, ౭, ఆ. ౨౨౧౮); ఏ, పారి కా కుందు. 

“వ వెబువు కడనువడియె,,.”” ఆము. 6, 

ఆ, ౫౨. 

కడమవబుమే. ద్వ. స, క్రి" (కడమవడు, ధా 

పే లోకీ ౩బంజేయు. “కం వివెంటం గడమ 
+ జో 99 

వబువక్క, జేవా మము నంతరించితివి...” వేం, 

చంచ ౧ =D AoE. 

కడమపెట్టు డే. స క్రి. (కడమశా పెట్టు) కొంత 

కొంత దాయ కప్పిపుచ్చు. “గీ. ..అవ త్ర 

ప్రకార వేమియు సీపింకం నడమపెట్ట, కంత 

యును నాకు సెఆి:గింకు. ప్రభా. 5s ఆ; 

౧ళరాం చ్రబోధః ఇగ ఆం ళు 

కడమవడు జ కడమవడు. 1. లోపించు. “గీ, కడ 
మవడం బలర్యాపలర్క- లాకస్తికముగ, కవికం ర 

ఆ. ౧౬౨ 2. మిగులు. “గీ. అట్టు జైనుల పథి 

యించి యచటం గడవు, వడినవనకులు వడిం 

దోచి... కేయూర: ప్రీ ఆ. ౧౦౫ 

కడముంత = కడపముంతే, (శ రు) 

"| = కడముట్ట:బడు* ద్వ, ఆ క్ర కడముట్టు, దరిచును, 

“గ్ నవుధికం బేననంసారజలధియందు, మును 

గుచును చేలుచును గడముట్టంబడని, జనుల 

శెల్లను,,.” ను. HY, ఆ, ౧౭౦. 

కడముట్టు. ద్వ అ క్రి. (కడ+ముట్టు) 1 
ముగియు. “సి,, , శెంపులహజారము కడముళ్రై 

నొక్కొ” క్రొ బం ఆ, ౧ బెం, 2, నిశ్శేష 

మగు. “గీ. శృ త్తువు బుణంబుం జిచ్చునె చ్చరిక 

తోడరగడమ పెట్టక కడముట్ట నడంపపలయులో 

శ్రలోధ, ౫ ఆ. ఈ 8. దరివేరు. (యూ. కడ 

మాట్టంబడు.) &. శాంతి గను. ఆం, క. ౮ారః 

కడయిల్లు. డీ, క్ (కడశ్తాయిల్డుఎ జకరలోకము 

స్వర్ణ ము, (ద్విః భాగం దౌ 
| 

నా Ft mrp 

తడ స్ 

కడలివెలందుకా బే, 

కడలాకోొను. జే, wD 

ఉచ్చ శాల; 

కడయేరికః వ్వ్వ+ వి. ((-డరావీంక దిశ్చాలసండు, 

అచ్చు ఆద. నీరా 

కడయొత్తు, చం వ. (కడ 4+ఒత్తు) గస? శేషము 

యొక్క చుట్టు సోడలయందవలి స్తం ముబనసూంది 

దూబము. (శ రం 

కడజెవ్ప. ద్వ. వి. (కడగా జెప్ప జెప్పతుద, 
కడజెచ్చ లొరయంగం నగనుంచమ్ము లర మోడ్చి 

“..” వైష, ౫, అ. ౯. 

కడలి. బే. వి. (కడలు+ఇ. క. కడల్ ) సముట్రము. 
గ్ కపటమక్స సంబ'నై సిప్ప్ణు కదలినజును.” 

చైషం రా ఆ. ౧౨౦; ఆం, సం, సొ ౧౯. 

కడలికాతురు. జే, ఏ. (కడలి 4+కూంతురు.) లతే, 

ఆం. సం. చేవ. ౧౦. 

క డలిమోగడముద్ద = కడలి విన్న, పంకం 'జేవ ౧౨ 

కడలిరాయ:డు. ద్వ ని, (కడలిశరాయండు) కేం 

పాంనము ద్ర ము, ““పీ,,,కడలిరాయలలాోతు 

గన్న గబ్బిలం” స్వాచి; ఆ. ౪౭; 2. వరుణుడు. 

ఉక రా, ౧, అ. 3౨౧౬, 

కడలిజేండు. బే, వి కడలిరాయండు. (వ్య) 

కడలివెన్న. దే. ఏ. శళి, చంద్రుడు. ఆం. సనం 

చేవ. ౧౫ 

ళా ర 

ని (కడరిచావెలందుకఎ) నము 

ద్రునిభార్య, గంగ. ఆం. సం. దేవ. 33. 

కడలు. బే. వి. (బం కడట్టు, కడళులు) ఆల. స 

తూలెడుపయ్యెద దుఃఖా ౨బునిధిలోన6 గడలు 

చందంబున గడలుకొనంగంలి వారి ఫూ ౯, 

ఆ. ౧౪౪. నిర్వ, ౬ ఆ ౧౨6. హరి, ఫూ 

2, ఆ, ౧౬౫౨ 

క్రీ" (కడలు- కొను) l. అతిశ 

యంచు “క.. పీకి కడలుకొనంగన్ ” ఛారం 
విరా. సే ఆ. ఏరారా; ద, తొొణయు; పొంగు. 

“ఆ, ,కథ వినంగ నాకుం గెతుకంబు మనమం 

నిండి కడలుకొనుచున్నది,..” భార. ఉద్యో. 
3, ఆ రం-౨; 8, కలంగు* “గీ నిద్ర శేప్పు 

మాప్కు మానియుండిన...3 కన్నుగవయందు 
నరఠుణిము గడలుకోొనును.” దశా, ౨ అ, ౧క9ిల౮ా; 

$s 
లః చ్రనపాంచుః కథ కనుగవం గడు నృత్త 



గ 

వలి గడలుంకొనంగన్ం భర విర ర టి 

౧౫వ. 

కడలుకొలుపుం 5 శ్రీ (కడబుోొను ధాం ప్రే 

కలిగించు, “సే, రితి దేవి నెవ్వీ-గు శగారాప్పు? | 

జమ్నులం గడకన్నులకు నింపు గడలుకొల వి 

చైషం ౨ ఆ. రం. 

శడలుకొల్పు = కడలుకొలం"్ర* (వ్యాశించంట స 

భాగం రా న్యం, ౭౧౯ (ఆలిగిచు శుక. 

ఆ, 3.9. 

కడలెత్తు. దే.అ. క్రి. (కడలు+ ఎత్తు) పొంగు, “చ, 
బొటబొట ధారగా పడియుచుం గడలెత్తుకు ధా 

రసంబు (స్తం,గుటగుట నప్పటప్పటికిం [ గోలుచు 

+,” పొందడు. ళీ, ఆ. రరా కానీ. వ్ ఆ, 

౧౧౫౨ 

కడలాత్తు. ట్వ 

దిక్కులం చేరు; వ్యాసంచు. కరమూలముల 
కాంతి కదలొతత్తి,.,” ఫూ ౮ ఆ. 

౧౬౮; బి ఫొంగారు. “మం సలయేకుతల్ గడ 

లొత్తం జేయుచు...” హారి, ఊఉ. ౧) ఆ. ౫౭. 

కడలా్క్కాను = కడలుకొను. 1. అతిశయించు. “కః 

అని పీయము గడల్కానం బృల్కీన...” సా, 
© 

వీ టి, రడ 2, వ్యాపి చుం “మ శతి , కేసరంబుళల్ 

గ్గ 
3 a 1 oe (కదలుగాబళ్తుం 1. 

అర్హ 

హారీ. 

గడృల్లూన, +౪” భార. ఉద్యో. ౨), అ 

౧౧౦౭ 

కడవ "వై. వి, (సం. ఘట) కుండ. “ఆ. తిండి 

పోత నీకు భండనం బేటికి)గడవం జే మనసు 
కాంత దేజ,నో వుళొలంది మి యూరక సీ 

వింటికడన యుండుము, 4,” ఫారం దో? ర, 

ఆ, ౨౨౯ 

కడవండుం దే. వి, (క కణవగ మగగుట్టిము “క, 

కడవండై, క, , సంజ్ఞా కంబాణిం జేర నరిగి 

కామాతురతన్.” 

కడపంబడు. ద్య. 6 

శేషించు. 

వరాహా. ౫) ఆ. లాగ్ గాద 

ధ్ర (కడవన్ + పడు 1; 

౮, ఒకండుంగడవబడకుండం 

గృమ్డ(డు, పడంతులకును యమున యాటవట్టుగ: 

సెన్ వారి. ఫూంరా ఆ. 3౭; 2. జరగు. 

“కా వదవడి దుస్తర మగుసీవదుమూ. డగు 
యీడు గడవంుడుట యిది,..” భార ఉద్యో 

౧: అ ౯ “క కడవంబడునొకొ వని యని, 

593 కడ 

జో 
వసు కువేసం జనుచెంచె న శు కణములు దొర-గన్." 

భార. శాం. ౫% ఆ. ట్ కళ్ల: కడవ. 
య. గడవంో (బడు టరుం ., 

శుక 3 ఆ. ౨, 

కడపట. చే. స (క్రి, (కడషన్ + పెట్టు) (కష్టా 

దులనుండి దాటించు. కడవ. జేయు. “క, 
ఆవదం గడనం బెట్ట గ, నోపి,,.” భార. ఉద్యో, 
3, ఆ. ౬ ౧, ఈ ౧౦౬ 

కడవడము = కళవళేము. (చూ కడవడించు.) 

కడవడించే. దే. అ. శ్ర" కళపళించు, కలంతనందుం 

“ద్వి. ఎడనెడం గడవ లోంబడం గడచుచును 

గదవడించుచు భుజంగము విజ్బంభింహ బస, ఇ, 

జాం పగల 

లొ 

ఆ, ౪9౦, వం, “అ. కటకటా విధాశఘటన 

యొవ్వం వైనం గడవ వశమె యంచు గడ 

పడించు” సావి, ౨, ఆ. ౯౭. ఫు 

కడవసీము. ద్వ ఏ, వాద్యవి శేషము, వీటు, (శర) 

కడవన్న* వై* వి, (కడగావన్నె) పదియాజవవన్నె; 

మేలిమిబంగారము. “సీ. కడవ న్నెతుడుకుబంగరు 

కోట.” దశా, ౧) ఈ ౨౬౨ “సీ, కడవన్ని 

గిం ట్రం స్తన గజనిమృప పండ్ల" కో నుదరీలలామపత్లో 

రుహములుం”” కా. ౨, అ. ౧౯౮ 

కడవన్నెగుబ్బలి. ద్వ. వి కనక్నాద్రి, "మేరుపర్వ 

తము. “క. వెడలి కడవన్నెగుబ్బలి గడచి దివికి 
మించి...” ఊ రా, ౭, ఆ ౧౧౦ 

కడవముంత. బే, వి (కడవ+ముంత) చిన్న కడవ, 
కడముంతే. వాంస ౫% ఆ. ౧౧ 

శడపజాయి.. ద్వ, వి. (కడవ తాయి) కడవలు 

చేయుట రకుపమోగించుతాయి. హంస ౫% అ 

౧౧. 

కడవసము. దే. ఏ. కోడాసము తోలు “క మృడు 
వ్రమథులు ఫురీితోలు౦, గడవనములు మడిచి 
వొనుచుం గదురభసములనస్ =” కాళీ, ౭, ఆ, 35+ 

భార ఆవ, 2 అ. ౨౨ 

కడవాండుం ద్వ, విణ. (కడ వాడు 1. సేవ 

కుడు; 2. కనిస్టుందుం “క్ల , .నాతొంటివిధం, 

బన. డడిగిను చే మాకదవాండ 

నందు...” భఫెర ౧) ఈ ౯౬ (ఇది పై శైరెండర్థ 

ములకు నుదావారణ మేం; ర, వు. 

“A గారాపుమాళ ల్లిక డవాండం గాని నే గణు 
లు! wo కా 



కిది 

తించం గడ వాండం గాం జుమయ్యా”' స్వాం ౫ 

ఆ. ఈ, (ఇది శెండు మూ. డర్ధ్థములకు నుదాహార 

అమే 4. అన్యుందు, వెజువాండు, (శ. రృ 

కడవీను, ద్వః వీ. (కడ4వీను చెవిచివర. “మ. వది 

యార్వన్నెపసిండివట్ట  మవనీపాళావతంసంబు 

సృెన్నుదుటన్ గై లతాంగి యోర్తు కడవీనుల్ 
సోశ ఇేక్చొస్పంగా, స నెష, ౬, ఆ. ౫౨. 

కడవెళ్లు ద్వ. ఆ. క్ర" (కడ+వెట్టు. ) సమావ్తమగు, 

(శ, రం నః క దాటు. “గీ, సట. 
నేం గడ వెళ్లు టెప్రుడు న కు ఏ, ఆ ౨ చభాః 

కడమ్రేలు. ద్య వి. (కడపట) pe వ్రేలు; 
క నిష్టిక, (శివుడు) లలో '..శీతవను థాధరకన్యక 

ముద్దులు దొ, మరకడ వ్రేలు వట్టుకొని, ,.” 

కల్లా, 

కడనంబేిః 

కలా, 

కడనరము. దే, విణ. తుపిది, అంళ్యము, (వా 

కడసారము, దే ఏం శుద, చివర. ప్యవఃా కడసా 
రపు గోర్కి, క డసారపుబిడ్డ, "మొ 

కడాని, జే, వి, 1. అపరంజి మేలిమిబంగారము. 

ఆం. సం, స్టా గి ఆం భాం ద్వి ౨౭౯; 
2, బంగారము. “డా, మేలికడానిడాల్ ...” 

సలా ౧, ఆ. ౧. 

కడారము, సం. వి అ పుం 1. పిగళవర్జ్మ ము; శ్ 

రూతత్వము; రే. శూలము. న, జలము, విణ 

(ఆఅ ఆ.అఎ); 1, పింగళవర్థ మం కలది; 2, 

గర్వించినది; 8. నిస్సారము* 

లొ ఆ, ౧౦. 

దై పి (కడళషసంజు) సాయంసంధ్య. 

రా ఆ ౧౦: 

కజాసము = కడవసము. అం, భా, ద్వి, ౧౭౭. 

కడి చే, వి, 1. కబళము. “సీ, కమలజాండము 

నొక్కకడి చేసికొని (మింగ నరుదెంచుచున్న 

కాలాంతకుండొల భా, రాయు, ౧ర౬౭; 

రి, (పేడ ముద్దం ఉదా పేడకడి; 8. లిండి. 

“క్ష, ఒకడి దబుణగల, , .మంచపుందొడుగజ లై 

రట్టై రుజలతో ,. స్వాం 3, ఆ, ౧3౧; 4, 

సువాసన. ఆం. భాం ళ్ళ. ౬౧) అము, ౨ ఆ 

౧౯; ర్, దుర్వానన. (చూ. కడివోవ్లు; 6. 

గాయము. ఆం, భౌ. కృ. ఒం; 7. చోర 

సాధనవి శేషము. “క, కడియును గ త్తియు నాచే, 
వడి యుండినయేని పద్యథవుని కన్, పడీ, 

శ్ర4 కడి 

జొచ్చి కన్నమున వెన, వెడలించనె మినుక కుండ 

వేదండంబున్ *” ఉద్భ. ౨ ఆ అగా. 

కడియం. చే. ఏ. 1. కార్యము. ఆం. భె, ద్వి, ౨౨౧; 

2, ఆవద, “క. వడిం బోయి మోర లివ్చట్సికడిం 

డికి జేమాంసమైనం గృక్కునC గొని రండు...” 

నా, వంచ. ౧, ఆ, 3౭౬. విణ. 1. మవోన్న 

తము, మిక్కి_లిగొప్పది. “చ. . ,యోగిజనంబు 

లిట్రిద ట్టి దని యెజుంగ నోవనికడిందిపదంబును 
నొంచెనేకచాో” భాగ 3 as ౯౭; 2. 

విశాలము, వెడందమైనది. Ey +కడిందిటోొము 

"రామా ౬ ఈ ౧౧౪; 8. గంఫీరము, 

లోం-కెనది. “Eg: కడగానరానినీక డిండి చిత్తంబుం 

బడయుటనై చేను. బడియున్న చాడ.” రం. 

రా యు. 30౭, ఫు. ఏఓ. కఠినము దారు 

బాము, “టా, .,విధీయింఫుం. డిప్వుడ కడిందిగ 

దండము దప్పు క ఛ్రెనేన్*” నష ర, ఆ ౧౧3; 

ర్, అసాధ్యము “రీ లోకంబు మెచ్చించుట 

కడింది ఇద.” నిర్వ. ౧౦, ఆ. గ౧ిళ౨; ఈ దుర 

రము సహింప శక్యము గానిది. “*డూ,.,సీమి 

సేయుదుం గడిందివిచారము పుటై నె ట్లికం, 
డవ్వరి సంచరించునొకొ. 4.” భార విరా, ౧, 
ఆ. ౯; €, దుర్భయుడ్కు జయింప శక్యము 

గానివాయడు. “తరలము. వినత గోళి సుపుత్తు 

కఢిందివీరుల నిద్దజన్** భార ఆది. ౨, 

అ. ౨. 

కడిందిజేడదదారి ద్వ. వి. (కడి(ది+జడదారి) మవాజ 

టాగారి, శివుయం “గీ కడిందిజడదారిసీగ పూవు 
గళల ప్రో వు కం శకం ౧, అ ౨౨ 

కడికంచేము. ద్వ వి. (కడి+కంచము భోజన 

పాత్రము. “చ కలువలరాజు ఫువ్వు కడికం 

చము బ్రైవాక పొలము, .. * ఏర, ౨, ఈ 2౫ 

కడీకండములుక డికండలం, “న సీ, పడంద్రోచియును 
వాలం గటికండములుగ 'వ్రైసియుం గఠారంబుల: 

జేర వెజిచి” భార శల్య. ౧% ఆ ఏ0. 

భారం దో? గ్య ఆ, ౧౧౯ కు సం, ౧౧, ఈ 

౧రగాం 

కడికండలం, ద్వ వి, బు. (కండలుషాకండలు. క కడి 

కండ) ముక్కముక్యలు, “డా మండుచు 

వచ్చుధాని. బదిమార్గ ణముర్ గొని వేగ మొష్ప 



నడి ర్కెర్ 

నా, ఖండలనందనుందు గడికండలు నేసిన ,. 

ఛార విరా, గ ఆ. ౧౫౧. 
కడిగించే.. వై. సక్రి* (కడుగు ఛా, శ్రే 

కడుగంజేయు. (ట్రా) 

కడిగొను. దే. సం (క్రి, (కడిశకొను) ముద్ద గాం గొను; 
మ్రింగ “క చిచ్చు గడిగొనగ వచ్చునె 

చిచ్చఆిచయూా వచ్చువడినశి వునకు6 దక్కన్. 

భాగ రా స్క౦ం, ౨౯౬ 

కడికము. వై. వి, (సం. భుట్రిశమ్. క కడికం 1 

గుడ్డమాంద జిగువతో: గలిసినమసీ పూసి యట్టి 
లుగాం జేసీ వానితో జీర్చలీచిన లెక్కలఫ! స్త 

కము. “టా... నేం డక. డితంబుం నట్టి యిఢ్ 

నట్టల యున్నది కబ్వుచేజబుచున్”” పాండు, 

ళ, ఆ. ౮౦. హాంన, ౨, ఆ ౨౨౬; 2 నల్ల 

చీర. “క గంగయుం గడితపువలుపమెజింగు 

మునుంగిడి కడిందిజాశనమున 'న్య్మాశ ౧గారవనిః 

"మెల్ల సెజంగమపుంగప్త ని వెదుకం జనియె నొ 

కర్త *” చిపలీ. 1, ఆ. గర. 

కడితల, దే వి. ఫలకమ్సు కేడెము (చా కడిశల 

వాడు. 

కడితలవాండు, దే. విణ, (కడికల + వాడు శీ డెను 

వట్టువాండు. “చ, కడికలవారు. వ్యేయం గడి 
కండములై పడి...” ప. సం, ౧౧ ఆ. ౧౮౯, 

కడితి. చే. ఏ. గోకర్ణ మృగము. కడంజు, “మ... 

కడుతుల్. చిక్కె_ గజాళి చొశ్కు.లి” సాం 
౧, ఆ, ౧౦౭, స్వాం ౪, ఆ. ౨౭. 

కడిమము. బే. వి మాంసము, “వ అవ్వుడ చంపి 
తిత్తొలిచి గాలిగాన వైచిన కుక్క_క డిమంబు 

గనుంగొని. .. భారం శాం. ౨, అ. ౨౯౫ 

(ముద్రికపాఠము 'కలిమము” శ. ర పాం) 

కడిమి. యం, దే. వి, 1. చలము, పట్టుదల. క 

జావుదగ్ను న్రడు సాధింప జాలకున్న;వాని 

ఖీమ్హం చాండవులనై పూని వచ్చి, కడిమి 

సాధించి తెర శిఖండి పోర.” భార. భీష్మ. ౧, 

అ. ౫౪1; 2. కార్యము, పర్మాక్కమను. (క్ట 

ఆరాజమణికుమారుడు, మారుఃడు సౌందర్య 

మునం గుమారు(డు కడిమిన్=' రసిక ౧, ఆ. 

౨; తి. సత్త ము బలము. “గ్ల .నాకడిమి 

వినుడు” “టాం శ్రచ్చజ నొక్ళరక్కనుండ 

కడి 

కాడు సురానురు లెల్ట నొక్క_డై, వచ్చిన 

సేవ చూడగ నవార్యబలోన్న లి "జేసి వార 

లన్, వృచ్చి వధింతు. ..” భొర. ఆపి, ౬, ఆ 

౧౯౯, ౨౦౦; ఉ, ఆలతిశయము; ఆఫీక్సము. 

“క _ ,బాళికడిమిన్, బాలికం ఇచ్చిరి విహశిరభవ 

నంబునకున్.'” వను. 3, ఆ. ౧౮; 5 దండో 
పహాయము, “గీ ఏలు నిలువం గే లొస్తట 

యిచ్చకేంబు, మ త్తకరిః గెకలించుట మాయ 

చేత, కొండ ఇెిరించి తగరు డీకొనుట కడిమి, 

కోన నధికుగిగాడ మేలు దాన మం ద్రు” 

విక ౨ ఆ 3౭. 9౪. పెద్ది “రక, నలి 

నాష్ కడీపుోండ నే వెటకౌదను.ి? స్తా. 

3. ఆ. రక. వై ఏ. (నం. కదంబం కదం 

బము. “గీ కడిమి చిగింంచె.. =” పాండు ర్క 

ఆ, ౨౧. 

కడిమిడి. జే. విణ, శాద్వలము, వచ్చిక గలది, 

“వ, ,వచ్చనికడిమిడిపట్టనం జటాయువుం 

దలంచి దగ్శఫూతంబుగా. బిండంబు వెట్టి...” 

భా. రా, ఆర ౨, ఆ. 3౭. (శకునాయ 

దదౌ రామా ర మ్యేవారిత శాద్వ లే” అని 

మూలము 

కడియపుటట్లు, ద. వి. (కడియముా అట్టు) ఒకా gr nen ట్టు 
నొకతినుబండము. “సీ, , ,కడియంపుటట్టు వెన్న 

“ప్పాలు is కఫా. క్రీ, ఆం C౧. చెం. వంచ. 

౧, ౮. 2, 

కడియము. వై, వి (సం. కటకకు. ఈ కడయక్.) 
1. వలయాకార మగబ కానొక వా స్తభూవణము. 

“కీ కడియంపు:బాములు కకపొలలో నున్న 
భూతిమైం జిలికిన బుస్సు రన.” వార స్కీ 

అ. ౧౬; £. పాదమునకు టెని థరించు వెండి 
మొ. వాని యాభరణము. “సీ, Xతి మ్రుచ్చిలంగ 

వేచుం గాలిం దావంగం బాము నిడినత్తై వడిం 

గాలికడియ మమరో”* సారి, ర్క అ, ౭౭; 3. 

ఛక్ష్యపెశేషము. “ప, , ,వడీయంబులం6 గడియ 

బులు గాయంబులు గంధతోయంబులు. , 

కానీ, ౭, అ, ౧౮౬౩ 

కడియెత్తు. చే. అ, క్రి. (కడిగాఎత్తుు భుజించు. 
“క్ష. అత్త దయామతిం దనకడ, నత్తమిలక నిద్ర, 

వోవ దవారహమందున్,బొత్తునం గుడువక ఈ 
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గడ్సియె త్తదు తజ్జనని, ,, కి రాజ, చ అల) ఆః! 

పె, 

కడిలము, 'వై* ఏ. (నం: ఖట్వా) ఒకానొకవృక్షము. 

(శర) 

కడివోవు. చే. అ శ i (కడిషాఫోవు ) 1. వాదు. 

“క, శడివోయినపుప గలు మణీ, ముడుచుచె 

రసికు. దగువాందు,...” భోం ర, ఆ- ౨౨౪. 

ఆము. ౪9, ఆ. ౧౯ 2. చెను. “చ... తాల్మి 

కడివోయిన నించుక లజ్జలాపునన్ -” ఉం హరి. 

గీ ఈ ౨౦౨; రె. శ్షీశించు. గీ గంతతమా 

గడివోనివాసనలుం గలుగు, పారి జాతమహీజపుప్పు 

ములు ముడిచి” వి, పు. రా ఆ ౧౨౨; డీ, 

శుభ్రము. “సీ, కజివోవ నొడళులు గడికి...” 
కు, నం, ౧, ఆ. ౯౮౩ 

కడినె. చే. వి, వృక్షవిశేషము. (బ్రా) 

కడినెలము. బే, వి ఒకరకపువేంప హంస, క, ఆ, 

౧౮౭. 

కడు. జే, అవ్య. ద్రు+ (దీనికి వృత్తియం దచ్చుపరమై 
నపుడు క ట్టు అనురూపము వచ్చాను. ఉదా: 

కడుఅలుక = కట్టలుక మొ) మిక్కిలి, “క. 

కడునధికుతోడం దొడరిన...”” భార సభె, ౧. 
ఆ. ౧౨౩. “పీ. ధరణిజగుల్మ లతావితానము 

పల్టనములకు గ ట్రైజ్జవన్ని' యొసయి” భార 

ఉద్యో. ౨, ఈ ౧౧ఈ 

కడుందురు. "వై. వి, (సం, గండోలీఎ కందురీ:ం 

“ళ్ళు పెశయాలలనతిం గవియుయం. బోరి 

బొ౭6 గడుందురులవగిఏిం బొదువుచు. ..” భార 
దో," ౧, ఆ. ౨౫౮ “సీ, కడుందుర్జి సి సుతు ట్రై 

గతిం జోలలోం చాండురత మించుకపిల 

కూర్చ-బువాని”” ఆము, ౬, ఆఅ. ౧౯ 

కడుకొను, దే, అం క్రీ ఓ అతిశయించు. “క్క వెల 

యాలివలపు కడుకో, వెలకున్ వగ లేక...” 
“శేష, ర. ఆ. (శ. ర}; ద పీపిక పట్టు, కాంకవ 

వహించు “క. పుడమియు రాజ్యము బంధుల 

బడిచి మృ “ళు, గగి్నీ ఏిషవంసులభోర గడు 

కొని మాయ టి = మల"ఒడిననరులు గలశె, = 

భార. ఆర, ౨. ఆ. ౮౪. 8. కడం, ఫూనుం 

“క భూనాధి నీకు భార్భం;గా నన్ను బరిగ్ర, 

పింకం గడుకొని యిష్మం, చేని సమయంబు 

శీయుము...” భార. ఆది, ఈ; ఈ ౧౦౯. 

సభా. ౧, ఆ. 3౨ ఓ. జొర్సహించు “చ. కడు 

కొని కామినీజనులకౌంగిట నే మని యుండువాండ 

భోం ౧, ఆ ౧౦౪; లీ. నిదానించు. “క 

కడుకొనక తవం బూాదినం జెడు లోకము 

లను'- 6౫ది వశిస్థము జగతి” కు నం, గ్రా 

ఆ. రర. 

కడుగు. చే. అ (క, 1. తూళనము చేయు. “గీ 

శాశమోవారిం దరవారిం గడిగినాయడు.” కార్తీ, 

3. ఆ. 30౦. 2. రీసిశయు. “సీ. కడుగు చెవ్యని 

క్రీ రి కా ర్తీకీతిధినిగానాభబింబంబు నెన్నడిమి 
కందు” వైషు. ౭, ఆ, ౧౦౫% వి తండుల 
కాళనోదకము, బియ్యము కడిగిననీరు. ఆం. భాం 
ర్వి DAO. 

కడుగుడు. డేశ ఏ. 1. కడుగుట; 2 గాలింపు, ఆం, 

భా. దిష్ట. ఒకున్న 96 

కడుజే = కణుజు. (శ ర) 

కడుపు. వై. ఏ. (సం గర్భః 1. ఉదరము, పొట్ట. 

“క, .ఎచ్చోటం. గడుఫుం బ్రోతునొ యను 

చున్...” భార, విరా. ౧, ఆ. ౨౬౮ ఆం. 

నం, మాన ౨౦; 2. చూలు, “టా, .. జారు 

శళిం బొంది కటా కడు పేల తెచ్చుళొంటి. ..” 

భోగం ర్వా న్యం, 3౨౭౮ “క్ట _ _లేడికడుపునం 

బులి పుట్టునె...” భార. ఆది. ౬. అ ర౫; 

శ. నగ్భమున నున్న పిండము. “నీ చేవగీజీది 

కడుపులోం డేజరిల్డు, దీ _ప్పగర్భంబు మెల్లన తిగిచి 

యోగనిద్ర రోహిణికడుపున నిలిపి చనియెం, 

గడుపు దిగి నంచుం బౌతులు కలగంబడలం 

భాగ, ౧౦, నృం, పూ. ౬౨ 4. సంతతి. “గీ, 

సిరియు వాణియు మొసపల్తైన సురపురంధ్యు, 
లజ్జుం గడుపును చల్టలగా నభిలషించి నియమ 

మునం గొల్తు "రెన్వని నిళ్యక లను, నట్టిఖి మేశు 

నిను. గొల్లు మవారహంబు” భీమ. ౪, ఆ. 

లం; ర్. బిడ్డ, ‘Fg గారాముంచే? గన్న కడు 

పాటనంటి.” మృ. వి 3, ఆ ౧౨౫ పు 

సాఃl. కడుపు(  చల్లకవలకయుండు= 

శ'మ ఫౌందకుండు. రామా ౨ ఆ ౭. 

2. కడుపునిండిన బేరము, (చా. 



కడు రర? కం 

లే. కడుపులో. జెయి పెట్టి కలంచినట్టు. ద్వి, బుచ్చికొనంగం బూని...” శుక, 3, ఆ, 3౭౬. 

హరిశ్చ, ఊ. ౧౭౦౬. 2 ఈర్ష్య, ఓర్వలేనికేనము. తీ. కడుపుబ్బు. 

డీ. కడుపుమింద కొట్టు = జీవనాధారము | కడువు=కడుగు. “గీ. ఆజ్యతెలాభ్యు పేతభాండావచ 
పడంగొట్లు. (వా లకు, నళ నీట్రలనొండె వేన్నీళ్ళ నొంజెంగడుపు 

ర్. కడుపు కందని త్తేగు = వంశాభివృద్ధియగు. | తాతం దోమిన నొండెం గలుగు శుద్ది.” మార్క 

వ్రభాః క, అ. ఈం. 3, అ. ౨౫౮. 
కడు పుకూడు. ద్య. వి. (కడుఫుగాకూడు). కడుపు కడెము = కడియను. “ఊఊ. మేలివసీండిగాజుల 

నగు సరిపడ్ణ తిండి. “జ వను గట్లు వాలుదాన స మేలపుంబచ్చలకీల్క_ డెంపుడా,కేలు ., బిజి, 

నా శెవ్వరు, కడుపుకూడు పెట్టి కట్టం జీర) 9౩6 ౭౯. 

యిచ్చి సాకతమున  నేలుదు రట్టివా, రలకో( కద్దు = కడుగు. (కాళనము చేయు “చ. అడు 
బనులు సేసీ,..* భార. విరా, ౧) ఆ. ౨౯౮. గులు గడ్డి...” భారం అశ్వం ఈ, ఆ, ౨-౨౫. 

కడుపుచేయు. ద్వ. అ. క్రి. (శడుపుశచేయుం) కర మ Dr స SS త్రం 

గర్భిణిగా నొనర్చ్పు, గర్భము నిలుపు. ran ప న వ సి వానిని 

అవ్వసీష్టుయు, మదయంతికిం గడుపుచేనె మదన ను మని నిర్భంధముచయంట. (ద. వి బలా 
వై త్కారను అని శ. ర్క బౌ, సూ. నిం 

కీ డన్. భాగ. ౯ సం, ౨౦. Uy bees 
డి. వె. వి. (నం, క కడి 1, కడుపుచేలున. ద్య. వి. (కడుపు+-దలువ.) సంతతి డల ణి Moa 

శేమము7ా నుండుట. (వా) ల ల పల్లవ నెడుముక్కం. 

గడ వ్ర కడు చ న యా కతి టు. భా ద్వి. ౨ ౭%; 2. పలకపుల్ల. (నం ర 

ోడవుచల్లన. ద్వ. విణ (కడుపు[చల్హన) నంకేతి కక త్తి. వై. వి అగనరువత్తి, “క. ధూవంబు కడి 
గల; వుణ్యమైెన. “గీ. ఒకకుమారుని దయ | ౯ షః మ డ్ 
చః యం సర xX ఛచ ది త్త | జ వత్తులు... నుక లై ఆ, ౨౬ 

సి . స నం గడుపు ల్లనికాంచలం ౫ లుపు కడ్ను = కడుపు, (కుకీ వారి. వూ. ౫ ఆ. ౨౨కీ 

Ue Ser: కడ్మి = కడిమి. (బలము “మం..సుశేశ్వరుని 
కడుపునకుంబెట్టు. ద్వ. అ. (క్రి, Goss + గడ్మిం గట్టి తున్గాడ నో,సినపుత్తుం దగ నిత్తు 

పెట్టు.) పాలిచ్చు; ఉర్ధపోయు, క. “వంసాకు నీఘ భాం రొ. బొల. 'రీ 2౬ 

సోరంటవిత్తులు పొగవై చుం బోరు మాన్పుచు. 
ఇ 99 గడుపునకుం బెట్టు. ఇందు, ౨, అ. ౧౫ ప్రబంధ. no 

కడుపుబ్బు. ద్వ. వి. (కడుపు ఉబ్బు.) ఓ. అనా క్ష సం. ఏ. ఆ. సీ. 1. ఒశానొకయాయ; 2 
వాము, మూక్రనిరోధక వ్యాధిది శేషము. తెల్ల జీలకజ్ణ; ప్ర, విచ్పలిశే. 

(బ్రాం “వీ కడుపుబ్బునాయగను నడరు నానా 
వాఖ్య.” ఆం. భా, ద్వి. ౧౨౮ 2. అనూయ, 

ఓరువలేనితనము. 

కథాఘ. దే. వి క్తివినరులభాః నెకవిధము. 

కణక=కడయక 1. (పూనిక) “మం కణంకన్ వారలు 

వెండి మోవనిరేతస్వాంతులై యుండి, + 
నర్వల్కత్షణయు క్షంబును నైన "మోశ్నపదవిం 

కడుఫూందం ద్వ. వి (కడుప్రు+డఊోయందు 1. మల శైకొందు. రత్యున్నతిన్”. భాగం క, సం. 
మూత్రబంధక మగువశురోగము. “ఆ. నరిడీ రారా౦; 8. (వికాసము “సీ,.. కంజపుంజం 

పువ్వు కచ్చనావురు కడుఫూంద.” వారి. ఫూ ౬ బులు కణక నొందు” విక. ౨ ఈ, ౧౦౭. 

ఆ. ౮%; 2. ఈర్ష్య, ఆనూయా (కారం... జర = కడం, (అతికయించు “క గణపాడ 
కడు పేడు. జే. వి- (కడు? పేకడు,) మేదరివాండు జాతులచేతనుు వంశీ గరుల్ కరులతోడ 

కట్టుక కడు సన్నని వెదురు పేడు. (శ ర్ఫ వసుధం బడియెన్, గణ వనుంధర గిరులును, 

కడుపుమంట. దం వి 1. మద్చాధ “టా... ఫణపలివైం బడియెం గమరవతివైం బడియెన్.” 
యెవ్యరో, మక్కు_వలేక నాశదుపుముంటయు:|, వీరు ళ, ఆ ౮౧. 

I— 5 



కోకా గ్83 క 

కణంజే = కడంజము. వై. వి, (నం. గంజు, క, కణిప్టముం సం. విణ, (అ, ఆ. అ సూక్షకమము, 
(రీ 

కణజు థాన్నాదులకొట్టు; గాదె. స. అఖిల 

వస్తువులధాన్యముల కణంజలు, ,.” హంస ౨ 
ఆ, ౧౩౨౭. 

కణంజేము = కడ(జము కణయి 1. గాదె (రీ 

కాయ ఛాన బ్రంబులకణంజిముల్. బియ్యంపుగరినెలు 

దినుసులు గలకొటార్డులో వాంస. ౨) ఆ, ౨-౨౬; 

2. పారణం “*చ,.,గరినెనన్ గణంజంబుల 

చక్తరామిచే, నిలిచినకప్పకావలికి నిల్చుదురు 
_..” చందా. ౧, ఈ ౨; ర గంగాళము. 

“కీ ఆమనిదోర లేనియలకణంజంబులు వనలవ్షీ 

సౌభాన్యమునకు చెడలు.” టా రొ. ౬), అ. ౧౧౪ 

కణయే = కడయే. అం. భా. ద్వి లేం 

కణత = కడంక. పండితా. దీకూ. రాం, పు, 

కణంలి=కడంతి. “చ...దు,ుబ్వులు కణంకుల్ కిటుల్ 

6” శొళ. ౨, ఆ, కోరా 
కణము. సం, వి, అ పుం. కే, గింజ 2. నూక; 8. 

లేశము. ఏిణ. అ, ప్రం. సూత్ర మైనది. 

కణయము. ఉభ. దే. వి. వాయుమార్హ ము, గాలి 

యుండు మేర, “ద్వి విలసిల్లయగా నందు వివిధ 

మేఘుములు, గలుగ నాలెండవకణియంబు 

గడచి” రం. రా, ఉ ౬5౨, పు. సం. వి. అ 

పుం. 1. ఆముధవిశేషము, “వ కణయకంవన 

ముసలముద్దర, . .””ఉ+ వారి. ఈ, ఆ. ౨౧౩; 
2, ర్రతువిశేషము. 

కణనరము. డే. ఏ. ఒకజాతిడేగ. “పీ, కచ్చి లేడుల 

మింద గాటంపుబీరంపు గణసరంబులం జ్ొన్చి 

గండడంచి” రసిక. ౧, అ, ౧౧౫ 

కణి. ఉభ. డే. విం సం. (బ్ర సం. వి, 

ఇ. పుం. ధ్వని, ఈ. స్త్రి, అడవిలో ైరగుజీల 

కి, 

కణింతి = కంతి ఆం. భా, ద్వి, ౭5. 

కడుంజిన్నది. 

కణీయము. సం. విణ. (న్, యసీ, స్ కణిక్టము, 
కణందురీగ = కందురీం. “వ. కణు:మరీంగలు 

మూథయినబాగున, ..” సాఎ. ౨, ఆ. ౧౩౧. పు. 

కణు:దురు=కడుందురు, “వ, , ,కణుందురువలన లక్ష 

గతజ్ఞానంబు విడువకుండుటయు. , , ఎఆీఎగి , , ” 

భాగ, ౧౧౩ నస్యం. ౯౯. 

కణువే=కడుజు. 1, (ఒకజాలిడేశ. “గీ. మృగయం 
లంకటం చెచ్చిని...కణుజు వేసడము బైగి... 

ఆనుడేగకొలము.” కిన. శకు౧. ౧, ఆ ౧౧౦. 

ఆం. నం. లిర్వ. ౧౬; 2. (చగడములు తూ౭చు 

మాననిశేషము.) ఆం. భౌ. ద్వి. 9౭ ౭. 

కణఖదురు, జే. వి. ఒకానొక చెట్టు హంస. ర, అ, ౧౦. 

కణ్వము* సం, వి. ఇ న, 1. పొవము; 2 నగ, 

కణ్వండు. సం, వి, ఈ పుం. ఒకానొకమహార్షి * విణ, 

(అ. ఆ. అ.) 1. వెవిటివాండు; 2 గెచ్చ మేధ 
గలవాండుం 

కత. వై. వి (నం, కథా. క కఠె, ఈ, కత్తెక త్రం) 
కే.వ్చ త్తాతము,సంగతె"క, అప్పుడు మములోంట్ల 

కతల్ర్ , చెప్పంగ చేమిటికి.. కళా, ౨, ఆ. ౭౧; 

2, కథ, చరిత్రము. “క. కతలుగ మానసంసారగ, 

స్టెరులెల్లను జెచ్పె,...” స్వా 3, ఆ. ౧౨౮౫ లం 

దుక్చేన్ట, చెడ్డపని. “చ, , ఇంకనీ కతేలను నూని 

యివ్విభు నగజ్యకృ పానిధి నాశ్ర్రాయింపు, ..” 

నృసిం. ౫, ఆ, రాజు; గీ సామెత. “గీ ఇను 

ములోం గూడ నగ్నిహో(త్రునకం బెట్టు, 
రగులు నం చనుకతగాను,..” రాధికా, ఏ, ఆ. 

౭0౦0. ఉ. వారి, ఈ, ఆ. ౧౦౨ సా కతకుం 

గాళ్ళు ముంతకుః జెవులు. సా. 3, ఆ. ,౧౮ 

కళఠకము. నం, = కతము. 

కణిక. ఊళ. వై వి, (సం. శఠినికా 1. బఒవము. | కఠకారి = కఠలకారి. “ద్వి, నెజవై న పెద్దలు చేరని 

ఉదా:---కణికపుల్ల; 2, నిడివి మై ముక్క. 

; ఉదా సుద్దకణిక. సం. వి. ఆ. వ క్షే, 

యట్టి, కజపులం గణే నీకత కారిబిడ్ల,” అ. మ. 

క ౧ ౪, ప్రల ఫ్రం ౧౮ వం, 
I 

లేశము; 2. సూది; లె. సోదుమరవ; శీ. తూలిక; | కతకారితనము. ద్వ. వి. (కతకారిశాతనము) కథా 
ర్, జీలకజ్ణ; 6. షీణబిరడ; ౯ చిర్ది!. 

కణిలి = కడితి. చంద్రా. Dy ఆ, రాళ. 

కథనమునం గల్నన్తైపుఖ్యాము. “ఊఉ. కంతువఠా 

ణియుం గతలకారికనంబున మోజి యిట్టనున్.” 

కణిశముః, సం, మి ఆ పుూః న నస్య్థమంజరి, ఎన్ను, . శుక ౨, ఈ ౨౨౯౬ 
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కరన. చే. వి (క కతు కారణము. “క...సీ,| కతుక్కు = కటుక్కు.. “ఆ ఒక్కనక్క వల గతు 

కతనన్ నుఖపసతి మాకు గలిగె గుమారా.” క్కు_నం గొఅకి తొనవలం జనంగ వెంటం దవిలె 

రామా. ఈ, ఆ ౫౨ బలము.” శుక, ౧, ఆ. ౨౬౬ 

కతస్మర్త్రము. మి. ఏ. (కతగపత్త్రము.). ప్రమాణ కత్తరము = కత్తళము. (క్రూ) 

వర్షము. “రీ కతవ త్త మిడేపచ్చుం త 1 కత్తరిం జే. విణ, మే నానావర్ణ ములు గలది, శబ 

నపుడై నం , గోగికం అ గోరం డనుచు.” లము. (శ. ర ఉదా:---క త్తరియావు మొ; 

పాండు, ౧ అ ౬౫, రై. వర ర్ధసాంక ర్యము గలది, నంకరము., “క 

కతమిచ్చే,. చే. అ. క్రి. (కతముగాఇచ్చు) సూ ఉృత్తమసలి శరూద్రులతోల జిత్తజనుఖేశి 

చించు. “క. రతెవతి గ్ర హాళావాళించిన యతి ఖ్రైర్య వాంఛ చేసిన తాయుశ్చిత్తమున శుదిం 

ధనంబు గొల్బలాడె నటంచున్, సతమిచ్చుకరణి బొందును, గత్తరిపురుషునకుం బాయు గర్భం 

రామా. ఈ, ఆ. ౧౬౯. వను, ర, అ,౯| ైనన్, స విజ్ఞా. ఆచా. ౧౧౨. 

కతము. ఊభ. చే. ఏ. 1. “కారణము. “క,..అకని | క త్తరించే. చే. న. క్రి" 1. కత్తిరించు ఖండించు. 

కోకమునను శ పాంత మగు బుధస్తుత నీకున్.” “న, ,.బాహుదండంబులు గ క్తరించియు బయ 

భార. ఆర. ఈ, అ. ౧౨౫౨; 0. సజురతు; సూచన. ళ్ళు నొత్తరించియుం . .. ఊ వారి, ౧ ఆ. 

(చా. కశళమిచ్చు) సం. వి. అ. పుం. చిల్ల. ౧౪లో; 2. ఆడించు. “ద కన్నులార్పుచుం 

ఇందుగున్తో, నం ఉల్హ గింజ. జెషల్ గ త్తరించుచును.” పండితా. పర్వ: 

కఠలకాచి. ద్వ. విణ. (కతల కాణాచి కథానిధి, And పు; గలం ఫు, ౫ వం; తి. నశింప: జేయు. 

-సెక్కుకథలు చెన్నంగలది. “క. నిను గతలకాచి చ. మజకువం గత్తరించి మదమానములం జుటి 

యని “పేర్కొనునావచనంబు. నిజ మగగ్ సబ్బం ఈ హరి ఈ ఆ, ౮౭. 

మగవా...” వేం సంచ ౧ ఆ. ౦5. క్రత్తరిగలయు. దే. ఆ (క్కి. (క క్తరిశాకలయు 1, 

కతలకారి = కతకారి. “గీ. జనపతిని జేరం బోసనీక కలిసిపోవు. “వ,. .ప్రహ్లావరాష్టామ ధ్యావ్నానమ 

దినము దినము, కతలం వెప్పంగ సా, గతో కతల యంబులు గ_క్లరిగలసీ సే యుంటర జేసి సీ నిళ్యవైమి్తి 

శారి.” హాంన ౫, ఆ. 332౭. కాది క్కియాకలో పంబు లుపసంవ్బాతే౧బు లయ్యె 

+” కారీ ౨, ఈ గారా 2 సంకర మగు, 

“గ వర్త ములు నశ, మంబులు ననునుతీశ, కలి 
రిం లో 

సరగ ంజంన 6 ౫ క్లరిగలసీసోవ.'' జాని, జూ, ౯ 

ఆ. ౨౭. 

కలివయము., నం. విణ (అ. ఈం ఆ కెంత; కొన్ని. 

(తెలుగున నిగ wp పదముగా నే 

నటుచు నస గుచున్నడి ) “ వ . సకేర్టినిలీ. ., 

(రరర oe " భార ఆర. 

ఏ, ఆ. ౧౨౭. ..క తివయిదినంబులు కొఅం 

తగా...” En బిరా. 9 అం ౨౨ (ఇది దు 

జాగివాచకముతో సమసీంచినపుడు తజఆచు గో 

ఉక్తరపవముగా నుండును. డాదా: ---ఘృశకతి | కత్తలాన. వై. బి. (సం. కరలాణక) 1. వర్తితే 

చయము = కొంత నెయ్యా. వివ శ్ర కతివయను = వాజి, కవచము తొడిగినగుజ్జము. ఆం. ఖెం ద 

కొందణు or ౧౯౬; 2 ఖట్లాన నును చేశమందలిగుజ్జము. 

కతుకు. దే. స = 1. కగ్కు_మొదలగునవి నాలు (బ్ర) 

కతో కొంచెము కొంచెముగా త్రాగు. “చ... | కత్తలానము. మై, వి అశ్వాదివావానము. తష 

వజులు నింజిపాణీనం, గతుకరో? ds కమ్మనికత్తలాగరూ రయంబుల్ మోజు రావించి 

గుక్క తనకట్టడ మోజక యుందు ఖెన p- రౌ” +” కువల ౧% ఆ. ౭. 

భాం శం కి. భుజించు. “క. శతికిన నతుకదు | కత్తలాని. వై. పం 1. పర్మితవాజి. ఆం. భా. ద్వి 

మ “పార్వ. గ, ఆ, ౮౭. ౧౯౬; ర అశ్వాది వాషానము. “క్రీ "తెజగంటి 

శ తరిలు. చే. ఆ. కీ. చలించు, కదలు. “గ, కటము 
యణ Uy wer 

ల దు వంగ మోసాలు గ త్రరిల్ల*” చై షః ౭, es 



కర్త 
కల్కిముద్దియ లూడిగపుంజెలుల్ కడిందిబొబ్బ 

ముకంబు కక్తలాని.” రసీక ౧, ఆ ౨ ర 

గుజ్జము. ఆం. సం. తిర్యం 3, 

క్రత్త్రవము. దే. ఏ. చిన్నముణికికాలువ, (ట్రం 

కర్తళండు = కత్తలాని, (శ. ర) 

క్రత్రళము. దే. ఏ, 1. యోధులు తొడిగకొనెడికవ 

వము, “డఊ,., పాంచాలుర చెల్హః దీవ్రశరజాల 

ములు బొలియిఐచి కాని భూపాలక పుచ్చ క 

గ త్తళము ,. భార, శల్య. ౨ ఆ, ౨౫ 

(“నాహత్వసర్వపాంచాలాన్ విమో మే కవచం 

విభో” అని మూలము) అచ్చ. ఆర. ౭; రె, 

ఆయుంధవెేేష ము. 

గృ త్తళములు. , 

కత్తళా. వై ఏ. అశ్వాదివాహనము. “సీ, రమణీయ 
మైనట్టిరాచిల్స-క త్త విలసిల్లుడ గరకావిళము 

పడగ.” గంధం, ౬ 

కత్తలీండు. దే. విణ. (క్తళముష ఈడు) వర్మి 
రుడు, కవచి (శ. ర) 

కత్తి వైవి, (సం కర్తం క, ఈ కత్తి) మ, 

ఇ ఆయంధవికేషము. “గీ, క త్తిం గుత్తుకను బిజానం 

గ శ్రిరించి చంద్రా. ౨, ఈ ౮౮; నిర్వ, ౫ 

ఆ. ౧౭;స్వా- ఈ ఆలా; ర. ఆయుధము. 

“రీ కత్తి యనంగ నాయుభ మొప్ప...” 
ఆం. ఫె ద్వి ౨౧౧; 8. మంగలి త్రి, తురిక, 

(శ, ర్య); 4. మల్ల బంధవిశేషము. ఆం, భా. ద్వి 

౨౦౯. (శ ర); 5. ఒకానొకవరిమితి గల 

పొలము, (నలుబదియెకరము లని (వ వ్రభుక్వపు 

'లెక్ళు+ యుద్ధస సమయమున గత్తులతో వ వచ్చి 

సహాయము వేయ గెలిచినర'జా చారి కిచ్చు 
భూమి యగుట దీని కీపేరు న న: ండును.ట్రాం) 

క త్రికట్టు, ద్వ ఆర్తి. (క త్రి+కట్టు) జగడమః నకు 

సిద్ధమగు. వ్యవ: వాండు నామోందకు క త్తికటి 

వచ్చుచున్నాడు. న 

కత్తికాసు. దై. ఏ. పడ్డవానివనిముట్టు, (శ. ర బ్ర) 

కత్తిగంటము. ద్వ వి. (క చ్రిశగంటము ఒకవై పునః 

౫త్తిగాను ఒకవైపున గంటముగాను ఉఊవయో 

గించు వ్రాతపనిముట్టు- “గ్. ముదుకతలపాగ 

యును బొహసుమూలమందుం గవిలె చర్మపు 

+" కునం, ౧౧ ఆ ౭౦. 
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“శ కలకలం నొడ్డనములు( 

కత్తి 
లమర గ్రామ,కరణ మెంచి కెడ్డిచెంగట పసీంచె.”” 

శుక. ఒక్ 9 ట్ర, ళో౧౬. 

క_త్సిగొంటు. ద్య. బె (కతి +నొంటు క్రూరురాలు. 

“ఇ, కత్తిగొంటు లై నయ క్రగంతు.” కు. నం. 

౮, ఆ ౧ 3. 

క త్తిపట్ట, వె. ఏ. (క త్రిశకిట్ల ౧ వరహులకుం గ త్రి 
ఆవ రం రా ar లు జారి 

వంటిది పక్షీ విశేషము, కోయిల. (బ్రా 

త్తిపిడిక. "వె. వి. ఈండ్రనానిక ర్తులబుట్ట. (శ. ర 

క్ర FE పీట. వై వి. (శత్తిషాపీంటఎ పీంటటమోిందం గూ 
"వండి కూరలంమొ. కేణుగుట కనుహాలముగా 

నమర్శ్చినక త్తి, ఈళిక. (శ. ర బ్రాం 

క త్తి "పీఏ మెకము. వై. ఏ. (క త్రిశ పీరు! మెకము 

ఖడ్డమృగము. Ae క త్తిపీకిమెకంబుల,, .” డ్. 

రా. ౭, ఆ. ౨౯౦. 

క త్తిమందుం ద్వ. వి. (కత్తి మందు కేం క్తి 

ఒఆక ఫూయుంమదు* (శ ర ట్రా); 2 కులు 
పులమందు. (శ ర. బ్రా 

కత్సిమోందిసాము. ద్వ ని. (క _తల్తి+ మోద సాము.) 

ఆపాయపుంబని, “క,..దొొరతనపుస్, సరపుల్ 

మళీ కత్తిమో దిసాములు నుమా.” కోవల. ౪, 

ఆ. ౮౫౨. 

కరత్తియ, సై. Re భకర మనన 

వచ్చునొ కానొక స్త్రి ర్ వ (పృత్యయము. (ఊఉ దొ: 

చెలీక ల్తేయ = వెన్! ఆందిక త్తియ = అందము 

గలది. దీనికి ప్రంచింగయాపము కాడు.) 

కగ్టియము. దే, వి. 1. అంశెలయాడ్డబంతి. (శ. ర); 
2. వరుస, (చూ. కత్తెము.) 

కత్తింంచు. వై స. కి. కత్తెరతో శేడించు; 
ఖండించు. “చ, .,దశకంఫరుం డడరి (గృక్కున 

"పేనలి పట్టికొన్న నం,గన యొకవ్రైల వేయ 

నది కత్తివిధంబున6 'దా౭కి కత్తిరించిన క్రియ. 

ద్రైంచె వెండ్రుకలు చేకం చమల్చిన యంత్ర 

కివ్వలన్,” నిర్వ ౫ ఆ. ౧౭. “గీ, కత్తింగుత్తు 
కను వితానం గ త్రిగించి”” చందా. ౨, ఆ* రారా 

క ల్తిరిల్లు. ద్వ. ఆ. శీ ఖండితమగు. “గీ, భటుం 

డొళండు వింటం జుజుకంటం బందినేయ..., అతి 

భయద భుర్ణరారాన , మడర నతని, శండుతొడ 

లును వెసం గత్తిరిలంగం జంపె” శుక ౧, అం 

భం 
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కత్తి వాతితూపుః ద్వ, ఏ. అర్ధచంద్రబాణము. em క ర్రెరగడ్డము, ద్వ. ని. (కత్తెర గడ్డము) కత్తెర 

అనిలనుకుండు కొండతునియ వై చెం గత్తివాతి 

తూపున,..” భా, రా, యు. ౯౯౮ 

క_త్తివాతియమ్ము. కత్తివాతితూపు, “ఆ, వాడి 

మైనక త్రివాతియమృును గొని, పోతుశిరము చెక్క 
లెగయ గొఆజిగో భార. ఆర, ఇఒ, అఆ. ౨౫౦. 

('ఆర్థచంద్రైణబాణేని అని మూలను.) 

కత్తులబోను. ద్య. వి. (కత్తులంగాబోను) మృగాదు 

లను వట్టకొనుటకు చంపుటకు కత్తు లమర్శ్చిన 
బోను. “చ. గడలు గుడార్లు పగ్గములు కత్తుల 

బోనులం గడ్డపాజలుక వడింగొని మేటిదొమ్స 

కూ. 
(ae 

రులు వచ్చిరి...” చెన్న. ౨ ఆ. ౨౦౯ విణ, 

కత్తులబోనువంటిది, (పృమాదకరము. “ఉ,,, 
ఏమిట నెంచి చూచినా గత్తులబోనుకాంపు 

రము కామిని నీఠలం పొప్ప నీయగక” చెన్న. 

ర, ఆ, ౨౭౭. 

కత్తువ. నే, వి, 1. మన్ను కర్చగిం చెడుగసిక. (శర; 
2. గనిను, వేనిగట్టు. ఆం. భా. ద్వి, ర 

క్త సాము. నం. వి. అ. న 1. నిమగడ్డి; 2. నాచు; 

8. గడ్డియిల్లు, 

కత్సె = కత్తియ, (శ. ర 
కత్తెయు = కర్తియము. (శ. ర బ్రాం 

కత్తెర. 'వ్రైం ఏ. (సం. క_ర్భరీ, ప్రా కర్తరీ) 1, కత్తి 
గించునొ కానొక సాధనము; ఈ. (సం- కృత్తికాం 

కృ త్తి కానతక్రృము. “సీ. ఫూ చినకొరవిపూయొద 
రింటిచంచానం గత్తె యొక్కుచో: గదల 

కుండె.ి” కారీ. ౧, ఆ. ౧2౮ తి. భరణిమూండు 

నలుగుపొదములయుందును  కృ_త్తికయందును 
రోహిణి మొడటి పొదమందును సూర్యు డుండు 
"రెలము* (శర వా) 

క త్రెరకాండు. ద్వ. వి. (కశ్తేర4 కాడు కత్తెర 
దొంగ; మోనకాందు. "సీ. ఎడకానితనములు 
నడుపుక త్తిరకాండ్ర, కిచ్చకంబులు గాంగ మెచ్చు 

లొని” పృబంధ. ౬౭౫. 

వేసిన గడ్డము. శుక. ఒక 3 = కేం. 

క త్తెరగూాయము. ద్వ. వి, (క త్తెరశాగాయము కత్తెర 

విధముగ నుండునొకవిధమగు గవాశత్నము, “మ. 

పురిచుట్టుక నిశరుండు సారణుండునుక భోజాం 

ఢథనుల్ గూడి క-త్తెరగాయంబుల గండ్డ్లముంగడల 

నందిం గొమృకొమక నిరంంతరము౯ సాదన 

దీవె లెత్తి...” ఊ వారి. ౨, ఆ. ౯౮. 

క త్తెరచీల. ద్వ వి. (క త్తెర+ చిలు) మాటయొక్క్టయు 

మునసయొక్కయు. -ీల వదలి రాకుండ దాని 
చిపరరంధ్ర,నున అడ్డముగా వేనెక.చీల (శ. ర) 

క త్తెరదొంగ. ద్వ వి. (శత్తెరశేదొంగ). జేబులు 
మొ. కత్తిరించి దొంగిలించువాండుం "వేంకం 

మాన. 3౧, ఆ౨* సం, మాన, ౧౧. 

క త్తెరబావిలీ, ద్వ. వి. (క త్రెర4-చావిలీ ) ఆడువారి 
యొకరకసు చెవినగ. (శ. ర (జాం) 

క _త్తెరయెండం ద్య. పః (కత్తెరేఎండ్ఫ తీవ్రాతపము 

కత్తేరలో కాయునెండం (ట్రా వాం 

క త్తెరపంగం వై. వి* (సం. కర్తారికాఎ "పెద్దవంగ శో, 

ఆం. ఫె, ద్వి రా. 

కత్తెరవానము, ద్వ. వి (క తెర వాసము) ఎదురెదు 

రుగా కత్తెరవలి నుంచువాసము. (శ, రృ) 

* సం, వి. ఆ, స్తే" = We 

క క్రనము: సం వి అఆ. నః ఆక స్తురి. విణ (అ. ఆ. 

అ) ఆక స్తుతి చేసికొనునది. 

కత్రి. దే. వి జక్కిణి యనునాట్టముయొక్క ఓకా 

నొకయంగము. “సీ, లా౧సమైసీరియుం, బల్జ 
ట్ర్యు. గత్తియు బన నిలశీల్లుజక్కి ణీవిధ 

మొకర్తు” ఉం రాజు ఆ. ౧౩౯. 

కతి,ంచేు కత్తిరించు. శీరాజుపోల్కం 

గత్రించుసం చపు శేకుబొట్టును నొనలికిం బొందు 

వటిచిల పార్వ. ౫, ఆ. ౧౮౮ 

కథం సం. వి, ఆ. స్త్రీ 1. చరిత్ర; 2. వృత్తాంతము; 
ఏ. చెట; డీ. ఇంచుక సత్య మైనకల్పితప్రబం 

ధము. (కాదంబరి మొ, 

జ్ ఒర 

కత్తెరకాలు. ద్వ. వి. (కత్తెరకాలు 1. అందలప్ప కథంభూకము. సం. విణ. (అ, ఆ, అ) ఎటువంటిది 

కాళ్ళకు అడుగున పోటిగా అమళ్చెడుమార్చు క్ర్య్యక్రండు. సం. వి, అ, పుం పురాణకథకుం డగు 

కాలన (శర దౌ; 2, మరకాలు*, (వా 

కత్తెరరోల = కి క్రెర. (3 త్తింంచుసాధనము (ట్రా 

సూతుడు. విర, (అ. థికొ ఆఅ l. వపు 

బయ; on కరగ లం చెప్పు పొందడు. 
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కళభనము. నం. విం లుం నః చెప్పుట. 

కథనీయము. నం. విణ, (ఆ. ఆ. అ) చెప్పండగినది. 

కథనుండుం నం, విదం (అం వా అం) చెప్పువాడు. 

కయితే. సం. విణ. (బు. శ్రీః బు చెప్పూవాడు. 

కథకుడు. 
వ డాం. 

కథానకము. సం, వి, అ. న వెక్కుచిన్నకథలు గల 

గంధము. [పురుము(డు. 

కళానాయకుండు, నం, వి, అ, సుం. కథలోని ప్రధాన 

కథాపీథము. నం. వి, ఆ. న, పీఠిక, ఉపోధ్ధతము, 

క తాము ఖిము. నం, = కథాపీదము. 

కథా కేషుండు. నం, విణ, (అ. ఆ. అం) కీ రి శేషుండు, 

మృతుడు. 

కథించే. సం, స. క్ర” చెవ్వు, “క. అనుటయు -వెశం 

పాయనుడనఘా ..కథింతు నీదుకోరిక యల 

రన్.” నారి. డఊ ౫, ఆ ౧౦౨. 

కథితము* సం. వి. అ, న కథనము, ఇెవ్వుట, విణ. 
(ఆ. ఆ. అం వెవ్పంబడినది 

కథ్యము. సం. = కధనీయము, 

కద్* సం. కుత్సితార్జక మగు “కు అను అవ్యయము 

నకు వచ్చుఆజేశము. ఉఊదా:....కదన్నము, మొ 

కద. యు. దే. అవ్య. (కాదు+ఆ. దీనిరూ-పొంతర 

ములు కాదా కాడి, కడ్కె కా,క్క మొ) ఇది 

సందర్భానుసారముగా, నిశ్చయము, చశ్నేము, 

మున్నగువానిం బెల్పును* 1. నిశ్చయము “గీ. 

ఆతివచిజానవ్వు వీకీంచునప్వుడు కెద, యాశర 
చ్చం ద్రచంద్రిక యిం పొనర్చు."' ఉం రొ క, 

ఆ. ౧౭౨; 2 వశ్నము- “క. కనుంగొని యిడి 

గద మందర్వవమని యజడిగిన,.,” దశా. ౨, ఆ 

౧౪౯౮. వై. వి కత, వృత్తాంతము. “క. "మొదల 

నొఠకవేగువానింగద లరయంగం బనిచి పిదవం 

గార్యము 'సీేయం,బడిల మని పలిక శరభుడు...” 

భా. రాయు, ౧౭౨. 

కడంబకము. ఉళ. వై. వణ. మిశ,ము, కలిసినది. 
“ద, _పినీలకేశముల్ , ముడివడకుండం దిర్చి 

విరులుం గురువేరుం గదంబకంబుగాం బొడవ్రగం 

కదంచించే. వె, ల శ 

కదనము. 

కదన్నము. నం. వి ౮న 

కదపా. డే. ఏ. 

కెద 

కదంబము. ఉభ, చై. నిణ. (సం: కరంబ%' క. కదంబ. 

త. కతంపమ్ మిశ్రమము. “సీ. వన్నీటితోం గదం 
బము వేని ఫూసినమృగనాఖిపస రాచనగరు 

చలువ” ఆము. ౨ ఆ. ౭౫. వి యతకర్ద 

మము, కలపము. ఆం. ఛా. ద్వి. ౧౬౨. “దూ, 

కమ్మకదంబ మేల చెలి గౌంగిటం గూర్చిన 

జాలు...” రా. వి. ఈ, ఆ ౯౨. (వృత్తియం 

దంక్య వర్ద లోపము 'వైకల్చికము, ఉదా; 

కదంబ కొ వులు. ద్వా. క, ఆ. ౨౦౬౪) సం, ని, 

ఆ. ఫ్రం. 1. కజిమిశేః 2. అవ; 3. దేవం” 

శమం. న, గుంపు, 

1. మిళిన మగు “సీ. 
సాం బ్రాణిధరావవాననం గదంబించువీళుల మంగళ 

(దృవ్యములు ఘటించి.” జై. ౭,ఆ. ర. వి 

౨ ఆఅ ౫9 2. తగులుకొను, 

“గ్, ..అవ్షనజగంధి, మేనిజవా్వదివస గదం 

బించునెడలు,క డిగికొని వార్చి (పవర BI? 

సారా ౨ ఆ ౭6. స క్రీ" మిశ్రమము చేయం) 

కలుపు. “సీ గంబూర మించం గదంబించి కొం 

దజు కలికికన్నియలం బాగా లొనంగంల భాను. 

ఈ ఆ రోగ. 

సః 

అంటుకొనుః 

కదధ్వము సం. వి. న్. పుం. గుల్సికమార్చము, చెను 
త్రోవ. 

సం, పె అ న, కే యాడదము 2. ఎగ; 

న, ప్రావను; గీ, మర్దనము; ర్, విహషలగ. 

“క ఆస్నం గోల్తు గనగ్న్న, ట్ట. 

భా, రా, యు. ఏ1లోర. 

కుల్ఫితాన్న ము, చెడ్డ 

కూడు. “గ. అతులమృష్టాన్న మైనం గదన్న 
మైన భాగ సగ న్యం. ౧, ఆ. ౧౨౭. 

ఈనాందారునకు రయితు భూమి 

"సేద్యము చేసికొనునిబంధనలతో వ్రాసి యిచ్చు 

వ్యక్తము, (ఈనాందారు రయితునకు దాసీ 

యుచ్చునది కౌలు.) 

గొవ్వవెట్టి...” నా, పంచ. 3, ఆ. ౨౨౬. |కదము. ఉభ వై. వి. (నం. స్కంధ హిం. ఖదకొ.) 
నం. = కదంబము. నం, వి, అన గుంపు, సమూ 

వాము. “ఎత్తుగీతి, , ,లంకాపురాంగ, ఇ+ంబరచర 
క్క_లంబకదంబకములు.”' ఆము. రే, ఆ, ౨౭. 

స్కందికము, అశ్వగతివిశేషము. (శ. ర సం. 
వి అ. పుం. మేఫుము. విణ. (అ. ఆ. అ); |. 

నీళ్ళ నిచ్చునడి; 8, సుఖము నిచ్చునది. 



క్ద 

కదమ్మ = కద. “ఊడ. అంవెలు గట్టి కాలితొడునై 

చననీవుగదమ్మ ప్రదిర్కాయంచలు ,..” స్వా, 
౫ టి, ౬౧. 

కదయ్యాజక ద, “క. .కారుణ్యాము, నాదెన నుంవం 

నదయ్య . .,” దశా. ౧, అ ౧౫. 

క్షదరము. ౧ వం 1. అంసముః 2. 

"మేల్కట్టు; 3. వెలిచం (ద సో న. పాలనియుగు. 

కదరమ్మ = క్షద. “గీ, ..అవ్యేలయియె తు వంతే న 

డలీనొ గదరమృయింతులారంరసిక. ఈ, ఆ రర. 

కదరయ్య = కద “గీ... మాపద్యగంధిం దో డ్లెచ్చి 
నన్ను (,గూర్చం గదరయ్యా. .. సొ ఆ. ౧౭౦. 

కదరె = కద, “గీ. ఎంత బడలెనొ కదరె...” రసిక. 

ళో, ఆ. ౧౭౭. (రుక్ష్మి. ౨, ఆ. ౭3. 

కద శే = కదా. ళా . రక్తి యుంబ్బు6 గదశే,.ి” 

క దరయ్యుండు. నం, ఏణ. (ఆఆ అ లోఖి, పిసినిగొట్టు. 

కదలాడు. దే. అ. క్రి (కదలిఅడుం స్వార్థమున) 

చలించు, కదలు. “చ. ..మద్ది కొయలం కడుం 

గదలాడయగ, ..” కనిరా, ౨, ఆ. ర౭. 

కదలారతిః ద్వ. వి. (కదలుఇఆరతి ) వివాహాదిశుభ 
నమయములందు వధూనరాదులు ప్రవేశించు |? 

నప్పుడు హారిద్రాజలాదులతో 6 గూడిన కట్టలతో 

చెత్తువారతి. (చూ. కదలారతిప'శ్లైరము 

కదలారతివన్లై రము. ద్వ వి. కదలార తిచ్చుజఒక 

రక పుంబశైము: “వ... జాళునాక దలారతివ ల్లి 

రంటు ఫొంపున ళో చంది -కా. రి, ఆ. ఇరా. 

కదలింయే = కదల్చు. “గీ. వజ్రైం గదలింవె. ., మందర 

నగంబు.” వారం ౬, ఆ. రక. 

కదలిక, చే. ఏ. 1. చలనము. “గీ, కదలికల జాజు 
జీలుగ :బయ్యదలతో డ.” వరమః రి, ఆ. ౧౦౧; 

2. యత్నము. “క, ఇది వేళ గాదు చొరంబడి, 

వెదకంగ నని యున్నయకని'వెరవు (కకం 

భ్యుదయాఎకురార్పణం నీ కదలిక యాడేర్తు 

నన్నగతి రవి గ్రశెన్”” రామా. ౬, ఆ. ౧౦౬; 

ప్ర, య్యాక్ర, ఛశుట. ఆం. భా. ద్వి, ౨౧౯. 

కదలం, డే, రి (క. కదలు, త. కడల్ ౨ 1. 

చలించు. Se ఒయ్యనొయ్యనం గదలుతూంగు 

టుయ్యలలం గన్ను మొగిచియంన్నవిలాసీనీ విలా 

నులును, ,.” సారి. ౨, ఆ ఏం, 2 వ్రయాణ 

న్ కాళికా మేత్రమున శే గదలి 

నం, వి. 
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రపుకు*కాశీ. ౨ఆ 3.౨; 8, యత్నించులగీ.., 

బాణ మొక్కటీ సంధించి యేయంగదలం గన్లొని 

వలె. నాకాక వాణి,” దై ౫, ఆ, ౧౨౨; &. 

నడచు. “ఆ. కాలం జెప్పు లిడక కదలరాదుో 

వి, పు. ౨, ఆ, ౨౯% ర్ం వెన, “క బందు 

గదలెద వింకన్.” సా, ౨, ఆ. ౯౭; 6. పాటీ 

ఫోను. ఆం. భా. క. రాజ; 7. నశించు. “సీ, 

సజమొ3ు ల్లప్పిన: చాడటి నునుంగాంతి గదలిన 

యము తాంశుకళ యనంగ.” భార. ఏరా. ౧ 

ఆ. ౨౯౪; నీ. దు జెళ్తు, ళ్ గాటమె యెల్లీ 

వానిపై గదలవబయు.” రాజ. చ, ౨, ఆ. ౯. 

వి, 1. కదలిక. “పీ. తలంప్రలనందడి దందడించిన 

తలి కదలు ఛిరకంపగతుల మెజయ.” భారం 

ఆర, ౭, ఆ. ౨౮ 2 (సృయాణము. ఆం. భె 

ద్వి ౨౧౯. 

కదలుయే. చే, స, కి, కదలించు, చలించంజేయుం 
“నీ కరము లంఘ్ఫులం నల్హార్ని కదలుపుదురు, 

రామకృష్ణులు పై శవరతుల దగిలి.” భాగం, ౧౦, 

స్కాం, ఫ్రా. ౨౮౯. (౨౧౯. 

కదలుడు. దే. వి, కదలిక, యా కృ ఆం. భా. ద్వి 

కదలుపరువడి. చే, వి, మబ్జ్బబంధవిశేషము. వాంస. 

౧, ఆ. ౨౦౬. (అ. ౨౦౬ 

కదలుమొన. చే. వి మల్టబంధవిశేషము. వాంస. ౧ 

కదలు = కదలుచు. “ఊ,. ,విణియం గదల్బ్నుచు 

నల్లన సాశె మోటు దున్.” జాహ్నవీ. ర, ఆ. ౧౭. 

కదళము. నం. వి, అ. పుం. 1. అరంటిళ్; 2. కోల 

పొన్న శ. జ 

కదళి. సం, వి. ఈ స్రీ. 1. అరంటిళీ; 2. వైజ 

యింతి, టెక్కి_మ; లీ. ఒకజాతి లేడి 

కోడళీదండము. సం, ది. ఆ. పుం. అరంటిదూంట, 

కదవమ్హా = కిద “గీ, .. కాక, ముమ్మరం బయం గద 

వమ ముద్దుగుమ్మ.” ఇందు. 3, ఆ. ౯. 
కదవయ్యో = కద. స కావం గదవయ్య. , వైప వ = 

౧, ఆ. ౧౦౭. i “ఉట రొ ౧, ఆ, ౭రః 

ళ్ 

కదవయ్య్యూ = కదాః, "“మ.,,జముంపం గదవయ్యా 

కదవి = కద. “సీ,.,చిజునవ్వు నద్వం గదవెి 
రసిక. గ ఆ. ౧౪౨. 

కదవే = కదా, “ళా... తెల్పం గదవే మేకత్నురా 

వృ్తమున్-” దశా, ౧, అ, ౨౨?. 
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కదో సం, అవ్య ఎప్పుడు. డి అవ్య. 1. కిలార | కదియిక. డే. వి, (కదియు ఛా. కదియుంట, దగ్గజగా 

కము. డె గ్రసిద్ధిని “తెలుపును. “ఊ, వూరి 

వాయుండేమియమయ్యునొకదా. , .” 
ఆ. ౬౫. (అయ్యెనొకొ. ముద్రిక. పౌ 

కదాచిత్. సం. అవ్య. ఎప్వుడో ఒకసారి. 

కదింయే. చే. న క్రి" 1. దగ్గఆగా చేయు. “చ, 

తలుపు గదించి నూ,త,ములు త్రాసున6 గూర్పుచు 

నున్న వా: డిస్కీవలువ మజింకనేర్ప రని భ _ర్తకు6 

జాపి...” వాంన. ౨ ఆ. ౨౧౪); 2, బిగించు. 

“ఉా...గడెన్ గడించి...” హంస, ౫ అం 
23; తే. అతుకు. “చ కరలోను బోంతం బోయం 

గను (గాంచి కదింపను గమ్మీవీయలా . . , అకండు 
జీంచెన్ * బందం, ౨, ఆ. ౧ర౨ ఉ ధరించు. 

“ఊఉ, . .కదించిన మేల్మ డిచీర...” వాంస ఎ, 
ఆ. ౧౭౫% ర్. కలుప్రు కూడంజేయు. “క 

చెంచినదానన్ర దాని గ్యదించినదానవ్చును నీవె 

..= రాధికా. ర్క ఆ, ౫౨; 6. చేరు. “చ,.. 
కదింపపవు చేడెలకొప్పూ లుతసౌ,ఖ్యముగ ఫలింతు 

మంచు మధు వానంగం వేసెను దేంట్లం గ్క్మ్యి 

రుల్ ఎ” పార్వ, 3, ఆ ౭. 

కదియంబడు, ద్య. అ. శ్రీ (కదియన్ +వదు -స్వార్థ 

మునఎ 1. కలియంబడు. “డ్, అక్షణీ మాళ 

వుండు ౫దియంబడి...” దళ. ౧౨ అ, ౬౫ 

నిర్వ. 3, ఆ. ౨౭; ఓ. కలుగు. “చ,..అడు 

సలం దొట్రుపాటు కదియంబడు .. ,మరులె త్తిన 
యాంట'దానికిన్ * కవల, ౨, ఆ. ౧౦౦. 

కదియింమే. డే. స శ్రీ" 1. బిగించు. “గీ. తలుపు 

గదియించి రతిశేళి నలుపుచుండె.” వాంస. ౨, 

ఆ. ౨౦౬; 2. రచించు. “క. మృదుమధురరచనం 

గావ్యము, గదియించినయట్ల, =. వా, రొ. ౧ 

ఆ. ౧౪; 9. ఖచించు, పొదుగు. “చ. =తమీ 

కం,పులం గదియిం చినట్టిజిగిపు త్తడిముక్కలిపీంట 

నీలొ. ౧ ఆ ఒం; క చేర్చు. “వ... 

అంజలిపుటంబు నిటలంబునం గదడియించి.” కాశీ. 

గ ఆ ౧౧౫ ర్. మర్దించు. “సీ. కరమునం 
బాలిండ్లు గడియించి కదియించి యథధరవల్దవ 

రసం బాని యాని.” అని. ౨, ఆ. ౯౧; 6 

వచ్చుట. 

నెష. ళ్ కదియు, దే. వా క" 1. నమాపీంచు, “ను కది 

నె౯ా లగ్నము...” సా. % ఆ. ౫౯ 2. 

కలియు. “సీ కవట లాండొంటితోం గది 

యంచు...” భార. పిరా, ౧, ఆ ౧౬౦; 8. 

అంటు. “సీ. కదియ నాసాశిఖ్యాగమున? దర్జని 
మోపి...” వైషు % ఆ ౯; ఓ. సమాన మను, 
“మధ్యాక్కర. .. చేవురకుం గదియంగ ను త్రము 

నొక్కరుం బడయః గమలాతీ వలతొ.” భార, 

ఆక ౨ ఆ. 3౫౧; రీ. కలంగు. “గీ. అనుర 
వక్ష్మంబులందు మచైన్యంబు గదినె” దశా, ౨, ఆ. 

30౧ స క్రి 1. చేరు “సీ...శ్షీన్రముగ 
గవాతంబు గదిని నొకతె.” ఇందు, ౬, అ. ౫ 

డ్రై. ౭, అ. ౮౦; 2. మార్కొను, “ఉఊ ఆల 

ములో ననుం గరిసీ,,.” ఊఉ. వారి. ౧, ఆ. ౬౧; 
లే. రమించు. “దః కానూంధుఃడై తల్లి గది 

వినయతంయడు.” దం వారిశ్చ. ఉఊ. ౬రో పం. 

కదుకొను. దే. అ. (క్రీ. (కదుము4కొను) అతిశ 
యించు. “చ, కదుకొని వేండిచాప్పమాలం తమి 

పయింబయి: బరి ఫీతిమె,నదరుచు . = భారా. 

యం, ౨౫౦౪౬. 

కదుపు. వై. వి, (సం, కదంబమ్) 1. సంఘుము. ఆం. 
భా. దిర్ష ౨౦౦; 2. గోసమూవాము. సాం. 

ని. తిర. ౭౩; 3. కాల్చ్బలముమొ “క కదిసీన 

బలములు విచ్చిన కదుపులం జెదరంగనీక ...ో 

భార. విరా, ఈ, ఆ. ౨౭౧; 4. పశుబమ్యాది 

సంఘము. ఉదా: = ఎనుపకదుపు. ఆము. ఈ, ఆ. 

౧౨౨. చిల్కకదుపుః డ. రొ. ౬, అ. ౨౭. "మొ, 

కదుపుగట్ట.. జే. అ. క్రి. (కదుపు4కట్టు) గుమి 

గూడు, కలసిమెలసి యుండు. “గీ... ,పులులకూ 
నలం జింకషిల్హలం మృ గంద్రపోతకంబులు నాల 

ర్కేవులును గదుపు, గట్టుకొని కూడి మాడ , ..”” 
పీన, శకుం. ౨, ఆ. రో౯. “అ అందుల మెలగు 

కరు లైరావతము6 దాముం గదుపుగట్టి చేసీ 

మదము గురియం.” ద్వా. ౨, ఆ. ౭3. (ఇట్టే: 
కదుపులంగట్టు, క దుపులుక దుపులంగట్టు మొ.) 

కట్టు, “చ...బినియన్ గదియించి నిషంగయు గ్య కదుము, దే. స. శీ (క. కదులు.) 1. అక్కమించు; 
నున్.” భాగ. ౧౦, న్యం. డ్ ౧.౨౯9. ప ‘at కస్, గదిమినవం చసాయెక పింబదడు. 

ర 



కదు ర్రిర్ కన 

వికారము లించుక కట్టిపెట్టి...” ఏ. పు, ౬; ఆ.| కద్ది. దే. వి (ఈ కద్దిం (పణయతాొవము, వలపు 

ణా. “క, , .బహువిధో గ్రా స్తములక్, జిదురు 

పలుగ నొన8ం౦ంచిం, కదిమి నురాభాదిదనుజగణ 

డేవాంబుళ్ * విభా ౫౧ అ ౨౧౬; 2, 

పీడించు, హింసించు, “క. , ఎకదిమెం గుజ్జంపుం 

బౌంజు గస్టలకాడై, చెదరంగ...” కాళ. ౨ 
ఆ. ౧. ఏ. చెబ్బకగిలినదోట నెత్తురు గడ్డ 
కట్టి వాంచు వాపు, బొప్పి. అం, భా ద్వి, ౧౩౦. 

కదుముశట్టు. చే. అ. (క్రి. (కదునుశకట్టు) దెబ్బ 
తగులుటచే ర_క్టము గడ్డకట్టు; బొప్పికట్టు, (బ్రా. 

వా 
కదురు. బే, అ. శ్రీ 1. కలుగు. “క, గుదతలము 

నొవ్వం దోమినంగదురును రోగంబు,.. భౌర 

ఆను. 3, ఆ, £౭౮ 2. ఆలతిశయించు. “చ. 

కినుక మనంబునం గబిగి శ్రీడి.. భార. నిరా. 

౫ ఆఅ. ౧౭౬; 8. వ్యాసించు. “కం ,ముంద 

ఆను దృష్టి గదురగ వలయున్* ఏ. పు. రి, 

ఆ. ౨౪౬; కీ విబృంభించు. “చ. ప్రిదులని 

శార్యనంనదలం బెట్టినదండలు ద్రిన్వగే కడుం, 

గదురుచు హుంకగించుచుకు.. పోరిరి వేరు 

వాజుచున్”” కళా, లా ఆ ౧౦౦. (శ. ర. 

పూ. 'కదుముచు ముది.) వి. 1. (క. కదురు. 

త. కదిర్) తర్కువు, నూలు వడికెడుసాధ 

నము. ఆం. భా, ద్వి. ౨౯౦; 2. కృణవిశే 

షము. “గీ, దురు తుంగాకు తుంగలు కలయ 

విడిచి” వాంగ. ౫% ఆ. రి, 

కదురుకొను. దే. ౧9. (క్రి. (కదురుగాళొను. స్వార్థ 

మున.) 1. కవియ్కు ఎదురొ-ను. “సి, శాకిసీ 

భూతపిశాచ బే తొళముల్ కవాకవాకవామంచు 

కదుకముకోనయగ.”” దశా, ళో, అ, ౨౧౩; 2, అతిశ 

యించు, మక్కుటమగు. “ప, .సిదుర గదియమిం 
ింజిగి గదురుకొొనుకనుగుదలును = ౪౪” చంది 

౪6, ఆ. ౧౦౭. 

కదున్దము. సం. ఏవి, అ. న నులివెచ్చన. వణ. (అ. 

ఆ. అం నులి వెచ్చనిది. 

కది = కద “ళ...కొడుకుల్యగనియెను గబె దేవ 

యాన... య. ౫ ఆ. ఈఏ, 

కదే = కదా. “కంపృతుష్టి మేకానయడు గచేలో 

సాండుం. ళో, ఆ. ౧౮౦. 

బాధ. “ఉఊ. అద్దముం జూది బిట్టులుకు నానతిం 

జేసిన సంచలించు న, మ్రుద్దియ విశ్వ నాథువయి 

ముచ్చట చేసినయంతేనుండి యిక్కద్ది చృటీం? 

చందురుని గానలోనీరు . , “కావ్యా. ౧, అ ఇరా 

కద్దు. చే. అ. (క్కి. (కలదుయొక్క_రూ పౌంతరము) 

కలదు, ఉన్నది. “క..ఎముద్దులు గుల్కు 
మొగంబును, గద్దో లే దనెడునడుము గల 

దాచెలికిన్.”” నురా* 3౧. “మం అనినం గద్దొక 

వింత ఊెల్పెదను నీ వాలింపుమా, +.” సానందో. 

౨ అ, ౧౬౧ 

కద్రువ సం. వి. ఊ. స్త్రీ కళ్యపునియొకభార్య, 
వన్నగుల న ల్లి. 

క ద్రువు. సం పి డ్ ఫుం, పింగళవర్హ ము, విం, (అ 

wp అ పింగళవర్హ్మము గలది. 

ద్రూజము, నం వెం ఈ, ఫ్రం సర్పము, "సాము, 

కద్వదుండు. సం, విణ, (అ, అ, అం) తుచ్చ్భపుమూట 

లాడువాండుం 

హ్ జే. అవ్య. దు 1; కనుక, కాబట్టి. కర్త కన 

కొజుకుం గజుకురిపులం,గని యని ముదలించి 

ఫొలియు6 గన న్యక్రద్ధం, గనుంసొనక మనుజ 

వతికిందన మేనిం బోలె: బ్ర్,వం దగు భట 

వం క్లిన్.” వేం. చంద ౧, ఆ ౫౨౦; 2. 

వాక్యొాలంకారము, టఊంతవదముగా. బ్రయం 

క్షము. “క, ఈవాయరత్నము గన మన్కసాహిణ 

మున నున్ననీదుసమాజ్య శీ కూహించి 

తెలియ? చద్ర్కిథ మో దాహరణముగాచె యన 

ముదంబున నతండున్.”” దై. ర, ఈ ౫ 

కనబడు. ద్వ ఆ (క్కి, (కనన్ -వడు.) ఆగడు. 

“మధ్యా. ..అవి యెంతయును దవ్వయి కనం 

బడడం విీలుంద...” భార. ఆరం వ) టిం ౧౬౯ 

కనకతప్పెట*. మి, వి (కనకము తప్పెట వట 

హాము, వాద్యవిశేషము, (శ ర 

కనకదండేబు. మి. వి. బ వస్త్ర విశేషము, (చూ, 

కచ్చిలములు ) 

కనకన = గనగన, “కః కనకన 'వెలంంగచు నిదిగోం 

గననయ్యం గనక కరణి గరుడధ్వజమున్.” దశా, 

౧, 2 ౧౮.౨ 



కోన 

కనకనమను. 

మిక్కిలి పృకాళించు. en .ఎక్కిరొగిక, గన 

కనగోవపమితములై, కనకనమను సౌధవీథికల 
కుకొ గడశన్లి లన్నీ, 3, అ ఇగ; 2. 
మిక్కిలి మండు. “గీ, కనకనమను నిష్వూం దునుక 
లనణగలి యః ౨, ఆ ౭౬ 

కనకనలాడు = కనకనమను. (శ, ర వా) 
కనకము. సం. వి అన బంగారము; పుం, 1. చం 

పయన 2. ఉమెత్తశే; 3. కాంచనమున్తో 4, 

నాగాకేసరముళ్వో ర్. మోదుగు 6. కసిందళ్; 

7. కడిమి; 8, మహిహాత్షము, 

శనశరంభఛ, సం.వి. ఆ. స్తీ స్వర్ణ శదళి, వచ్చఅరంటి* 
కనకాంగి. నం. ఏవి, ఈ. చ్చీా-సంగారువంటిబేవాము 

కలడి=సౌందర్భము గల స్త్రీ స్తీ స 

క్కన్నులకఆ 'వెల్డ 6 తపన. లన నియెం గన 

'కాంగి.. .శాధినందనున్. బే గలం 

కనకాచలము, సం, వి, అ. పుం, -నేరపర్వతము. 

ఇట్లే: కనకగిక్కి కనకడైలము "మొ, 

కనల్ = సం. (శ్ర (ప్రకాశించుచున్న. “శా, 
హేమచంద్ర నదర ౦బు,..”” భార విరా 

౧, ఆఅ, ౨౨౫ 

శనరు. బే, అ. క్రీ" వెగటుచూవు, అసహ్యీంచు. 

“వ,***థానరుచుం చెరలుచు ననరుచుం గన 

రుచు నొగులుచుం బొగులుచు,.. పీన, శకుం, 

3, ఆ ౧౯౧. వ* పే వెగటు “శా, ఊద్దా 

రంపుంగన కార్చు భోగులకు . ..నారిశేళొంబు 

ఫుల్ *” ఆము. ౨ ఆ. ఇరా 2. కోవము. ఆం. 

భా ప. ౧౩9౫; 3, (కందమొ వాని నస్క 

దురద (శ. రు విణ, 1. అహికము. “ఉ,, పీ, 
రావణ నాదుబుద్ధి వినరా కనరా కనరా శుభ 

ఫితుల్ ఎ సమీర. 3, ఆ. ౧౧౬; 2. వెగడై 

నది. (వాళ) 

కనరువోవు. చే. అ. క్రి. (కనర4పోవు) కాటు 
వో, Mr “వీ కనరువోకుండం 
గాంచినయానవాలతోం గడి సేయవచ్చు మాల 

డలతోడు” పిన, శకుం, ౧, ఆ ౧9౨౫ 

కనశెక్కు. దే. అ. క్రి, (కనఠుగాఎక్కు) 1, కాటు 
వోవు, (వా) 2. కెగటుదోంచు. సః 

తినంగాం దినంగా గారెలు కనరెక్కి_నట్టు. 
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చే. అ క్రి. (కనకనశాఅను) 1. [కనలించే. డే, స (క్రి, (కనలు ధా. 

కని 

కం కోవ 

వడంజేయు. “క. బరిగోల'వేత మదసీర,భురముం 
గనలించినట్టు దూపుల నాభూవరుం గనలించు 

చు...” భా, రా, ఆర, ౧, ఆ ౨౨౪. 

కనలం. చే. అం ,క్రి* (క కనలు 1. ముదు. “మ. 

జనకా లొక్కు-మృడిం, గనలం గన్లొని 

..” వారి. వూ ౬, ఆ. ౧౦6౪౭; 2. కోకించు. 

గ్ ..పొంబాలి యిట్లని యొయ్యా. బలికెరగనలి 

కాకితో...” భార ఉద్యో. 3, ఆ. ౧౦౦ 

శుక. 3. ఆ ౧౨౦; లి త ప్పమగు. “క అని 

మది విరవోనలమునం, గనలుచు...” నురా. 

2౭. వి, 1. కోపము. ఆం.భాొ. ప్ర on “ద 

..వే కనలు (కొని దూజెే న సక శేత 

నొ.” వవ ౧, ఆ. ౯౨. (ఇతి రో ధాఒ 

కృశళ్ళక కేన శేకకకా' అని మూలము డె, 
మంట. (శ ర విణ. మండునది. “సీ. , ,కనలు 
టగ్జిం ్రో+యించి.. నృసిం. 6, అ. ౧౭౮ 

కనాలి. హిం, వ* (హిం. కనాత్ ఎ బట్ట. (చూ. 

కనాతిగోడ.) 

. కనాతినోడ, మి, ఏవి, (కనాతనోడు) బట్టతో 

జేర్పజచిననోడ, నరాతి. అం. భా, ద్వి ౧౫౯. 

కేనారిలు. జే. అ. క్రీ" 1. కోపించు. *ీచ.,.రావ 

ణుండు,,,కనారిని  వేల్చులమోందం జూపు 

వ, కృమము...”ఊ రా, 3, ఆ. 3౧6; ద్ద 

వరితపించు. “డ్, ..నిజనందను లందు నన్యు 

జాతు ల,న్నం౦ దలవంపులై మదిం గనారిలె, ,.”” 

సమారం, ౧, ఆ. ౨౨౦. 

కనికనములు. డే. ఏ. బ. చూచుట చూడకపోన్చ 

టలు. “క. గూఢాగూఢన్యంగ్యము, రూఢిం గని 

కనము లమరురుచులు దనర్చన్.” కాళింది. ౧, 

ఆ, ౧౮.౨ 

కనికరము. దే వి. (క కనికరం) 1. దయ. ఆం, 

ఛా. వ ౧౨౧. 2. శోకము. “సీ. వలరాచ 
రాచవాఃడ లికాతుకను వెచ్చ. గరనన యల కని 

కరపుంోటుల” స్వా ౨ ఆ. ౯. 

శకనికరించు. దే. అ, ,కి. 1. కరుణీంచుు దయ 

యుంచు. (శ ర); 2. శోకించు. (ఈ ర) స 

క్రీ” కరుణించు, వా;లాఅధిశాగులు నానిని 

గనికరించినారు, 

చ" 
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కనివట్టుం చే. స. క్రి. క్రో గంగాం గను, గొను, వెదకి | కనీసము. హై. విణ. (సం. కసీయన్.) అధమము 

పట్టు. es gee వొనీ6 గనివ పట్టి (శం రం వా 

వడిం బెడ కేల గట్టి తెచ్చిరి...” భార. శాం. కను. దే. స. క్రి, (దీనికి కానన్, కానక్క కానమి; 
3, ఆ. గంగి కానని, కానండు మొ రూవనులు వచ్చును 

కనిపించు. దే. ఆ. కి. కనబడు. “సీ. 1. చూచు. “క. మున్నెన్నంయి నివ్వధ మేం విను శెంపు: 

బతేకంబు గనిపింప సురదీర్చి కా చేలయె మించె గన్నది కాదు...” భార డ్రా దో, ఏ, ఆ. ౧౯౭. 
రి ——™—™— 

గగనలక్షీ*” డూ, రా ౧, ఆ, ౧౨౬ ఆరం 3 ట్, శారి; 2, పసవించు. ie 

స (క్రి. 1. చూపించు. “మ. అని న్ను గీ వుని ననుం గని కుతి, భార ఉద్యో, 

పోడి తెచ్చి నయవిద్యాథామునిన్ ఛామునిన్, ర ఆ ఏఏ. దశ. ౯ ఆ ౬౭; త 

~నిపించెన...”” రామా. ౫, ఆ. ౨౭౪); ఏ. 

కలుగజేయు, “మం తనకర౧బె ప 
స్థీతులు త త్త ద్వేళశలన్ బ్రాణికినొ, , గనిపింవన్. 

సేమోర, ౧) ఆ ౨౨౦6; 8. Sows 

వసవింపంటేయు- “శీ _ముగువలం గనిపించు 

మం త్రసాని.' ' చంద్రా. 3, ఆ, ౧౦౧. 

కని పెట్టుకొను, డే. ఆఅ, క్రి + శ. ఎదురునూాచు. 

“ననీ నెను డుదయి మొంది కటమున్న యట్లు 

గ్రహించు... “క,..అవ్పలుకనం, _ గనియెను 
దనే లుకు. డబ్బుగా నతయ మిన్” భార, 

ఫా =కి &, జరం విక,. ష్ ఆ, ౧౨౫; 

శ, పొందు, “గీ తల్లీ నీకులగో త్ర సౌందర్య 

ములకో:, దగినవలిం గంటి...” భార. ఆది. క, 

ఆ, ౬౧; ర. శరణుచొచ్చు. “ఉ,. , ప్రాంజలియై 

తనుం గన్నమోంద నిటటనువాంటు గాడు 
టట 

శరణాగతవత్చలంండు. , ౪” భా రాం యు 

సీ కొనర నిత్తు,నేను గనిపెట్టుకొని వచ్చి... ౭౭౮, 6. మారొను, ఎదవిరించు. “మ. అట 
కళా. ౫ ఆ. ౧౯౭; 2. వేచు, అంగు, (నాం మిన్నందినయట్టివానిపాడ “వెం  తన్నట్లు 

కనియు. చే, అ. వకమగు “క్క తేవ ఫాలాతు నెక్క_టిక య్యంబునం నన్న ఫల్లును 

మల్, కనియంగం బండెం దమ కోని...” వారి, _భుజాగర్వంబు లెక్కించుట...” భార. ఉద్యో. 
ఉం 95, అ. ౧౬౧ *వ..,శనియలోం బండి ౨ ఆ. ౧౭౮. అ. క్రి" సంభవించు, కలుగు 

యంంండు .. భార, అర, ౭, అ, ళరో౬ (శ. రః 

పా. రనియ:ంగంబండియంండు,అని ముద్రిత పొం; 

2. మెత్తగిలు, (అం. వదు సా క్రి చూచు. 
(ఆం. వద 

“క విను నిద్రాదోషంబునం గనుకలలరజ_స్త మో 

వికారంబలలవే, ..” ఫారం, శాంంళ, ఆ. 3౧6౯ 

విశే నే తము. ' “క, తెటచిసకను మూయక 

ప = రా ౨, ఈ ౧౬౯; 2. వెజకు 

కనిన. నం వి. ఆ. సీ. పే చిటికెన వ్రేలు; 2 

“కమ్మనిభార్య; లే. చెల్లిలు; ఓ. ఒకానొకనాయిక. 

కనిష్టేక. నం, వి, ఆ. స్ప" చిటి 3న, 

కనిష్టుండు. నం. వి అ, పుం తమృండు. విణ, 

(అ, ఆ. ఆ 1, అతిహీనుండు; 2. అతికరు 

కుడు, 

కనిసెరమం. బే, వి. శ్వేనము, డేగ. సాం, ని, తిర్యం 

లాం 

మున్నగువానిగనుపు. “సీ. కను గలవింటం 
దొక్క_పుజవుల్ పుట్టించి...” వను. 3 ఈ 

౫3 విణ, అల్పము, (చూ. కను వీశటి) 

* కంటం బితుకం బాము జి మోసగించు. 

దశ. ౬, ఆ. కే 

2, కంటవ త్తిడుకొను ఇ జొగరూకక గలుగు 

సొండు. ౨ ఆ. ౬ 

కీని, నం ది. ఈ, దీ క్ క సీనీక. 8. కంటిసొప్పి = క్రీడ, భు 0 ఆ, విరా ఏ 4 

(ఈ 

కసీనిక. నం. వి. ఆ. dal చిటికన; 2. కంటి 4. కంటిలోని నలుసు, కంటి లేని ఎరను = 

ల మిక్కి-లిచా'ధిం చునది. 

ర్, కంటివింటివజీరు = మన్గభు(దు. చ 

6. కని సెంచువయను=శానుడి.దళొ. ఇ అరగ, 

నబ గుడు. 
UG 

కసీయంంండుం నం, పిస్ = ఫ్రం తమ్ముండు నిగా, (న్, 

యసీ, నొ ఇ కనిష్టుండు 



కసుం 

. కనుచూపుమేర = చూ 'పానునంతదూరము, 

నుక. ౨, అ. ౬౬, 

ర. కనుచూజ యొసంగు ఆ ఇష్టము వచ్చినట్లు 
చూడనిచ్చు. కవిక. 3, అ. ౧౫౧. 

కనుంబొను = కనుబొమ్మ. “డ్, విండ్లకు మెల్ల 

రేంబు భునవేణికనుంబోనుదోయి బంగరుం, 

గిండ్రకు "మేటి సాటి తులకించుచనుంగవ, , 

వూంన ౧, ఈ ౬౧: 

కనుంగాపు చే. వి (శను4కాపు కనుసంజ్ఞ చే 
చ్రభుచి త్తము గృహించి వని చేయుట కెదురు 

చూచు సేవకుండుం “డా ఇట్టివిధంబునక  విబుధు 

'లెబ్వుడునున్ గనుగాపులట్ల ము; వ్వెట్రి యః 6 చేసి 

చేసీయును చవేసరి...” హర. 3, ఆ. ౧౧. 

కనుంగొను. దే, స (క్రీ (కనుషాకొనుం 1. చూచు. 

“ముం పా, త్తునిభూరిశ్ర వసుం గనుంగొనుచు 

_.. భార ఖిష్మ, ౧, ఈ ౯6; 2, (మంచి 
చెడ్డలు) విచారించు “హద ఇ ట్లీరువురు ద్రవ 

ర్షించినవ _రనంబులు కనుంగాని విక్కమార్కుం 

డిట్టనియెం” విక్ర, ౨ ఆ ౯౨; లే. తెలసి 

కొను. “సీ, జనునవిశ్వాసంబు గనుంగొని,..” 

ఆము. ఈ, అ, ౨౫౨; ఉ. గడించులోచ. ,,9, 

ప్పడ(తులలోం గనుంగొను మపారమహామహీ 

మాను భానముర్ ” పారి, ౧, ఆ, ౬౧, 

కనుంజాటు. దే, వి (కను+చాటుఎ రహస్యము, 

“డిం ఫఘనళపోమహీమ వేం గన్న యాత జాని, 

గనులాటుగా నుండంగను జాటువెట్టి” రం. 

జ్ 

రా ఉట ౯౨ పు విణ దాంపురయమెనది, 

రహస్యము. “ఇ కనుంజాటులిండి నడిపిన,వనులం 

గండలును బెరిలి...” శుక ౨, ఆ ౨౦౭. 

కనుయబాటు. 1 దే. వి (శనుశాపాటు) ఓ చూపు. 
“గీ శివ్చనికనుణాటు దాంకనిచి శ్రభవుడొ.” 

బిక్ష ౮), ఆ ౫౨ (క. రం ప కనుజాటు 

మద్ది. పా 2, దృష్టిదోషము, “కీ నృదతి 

కీమైం జక్క జూచుట కోడెదం గనుంాటు 

వొరయనో యని కలంచి.”ఛార. విరా, ౨ ఆ. 

౪౭ భార భీష్మ, ౧ ఈ ౧౧౯. 

కను(బెంటి. దే. పి (కను+ ఇంటి జీలుగుపిట్ట, 
(ఇది భవివ్యత్తు సూచించునదగుట సీ“పీరు వచ్చి 

న్ీ£రి కను 

నది) “సీ. ..కనుంబెంటి నీరుకాకి”” హంస. 53, 
ఆ,*౧౨. ఆము, కృ అ. ౬౬ 

కనుంద్రాము, దే. సం శ్రి. (కను4ష్రాము) మోస 

సించు, “క. అనుజన్న పధూగమనం, బొనరించిన 

ద్రోహి తసలునోర్వక నిన్నుం; గనుంద్రామి సంవా 
రించిన, నను: జెదుణె దుష్కృశేంబు నగచర 

గిలకా.ి” రామా ని అ. 2౧౬. 

కనుక. డే. అవ్య. దు 1. కావున. “గీ. తొలుత 

మాటలువడి పుల్లసీలిన వాడు, కనుక,” వివ, 

ళో ఆ. ౮౭; 2. ఐనను. “ఊఊ భూసనుశకోనమే 

కనుక బొంకితి నేనియు,..”” ఊ రా. ర ఆ. 

౮౬; 3. నుమా. “న్స్ శ్రడికా శతం ద్రొ క్కె-దవు 

చుమో,..ఇలు రము మ్ముటెదు కనుక , . 

విప్ర 5, ఈ ౭2 4 అవ ధారణార్థకము. 

(చూ కన్య 

కనుకట్టు. చే. ఏ. (కనుశకట్టు) 1. గంత. “వ... 
కనుకట్టుతోడ -మోములం మలంచుదు...” 

సారా రో ఆ. ౨౭; 2, కనుమాయం “సీ, కను 
క ట్రానర్చిన గాత లిడీన.” వ్రబంధ, ౭3౮ 

కనుకని. దే. వి 1. కత్తజపాటు. “చ,..వాని 

యుురంబు6 బగిల్సి చంపనం, గనుకని బాణి ఫ్థ్త్తిం 

యెసనయగంగం దదీయచమూసమూవాముర్ =” 

భార, ఆర, జ అ. ౨౨౧; డ భయము, “వ... 

వైన్యంబు లున్నవి యున్నచోటన తెరలి కను 

కనిం బజవం దొడంగిన.” భార విరా. ౫ ఆం 

౧౯౬ 

కనుకను. జే వి. శి, (కనుగాకనుు ప్రతి నేత్రము. 

“ద , ఈ*,శ్వరు గనుకంటం జాబిరంట. 

రం సం, 8౭, ఆ ౬.౨. అ క్ర" జ్యాగ్కత 

కలుగు. (బ్రా) 

కనుకలి. దే. వి. (కనుగాకల్సి దృష్టి చూపు, “సః 
ఇన్నా లిచెలువంబు గన్న శచీ చ యఃం డైనను 

గనుశ లి నవయకు న్నెం” భార విరా, ౨, ఆ. 

౨౭. “సీ, ,కనుకలి ఏినుకలి గలిగినట్టి, పావము 
దనకు నొవ్పనిది...” భోగ. ౬. స్కాం, రో౬ః 

కనుకుట్టు దే. విణ. (కనుగకుట్టు) 1. కంటిలా! 
కుట్టుచున్నట్టు చేయువాడు - చాధకుండు. 

స. “ఏరాలిప్రో,;గులకనుకుట్టు . ,.” రా. విం 

కి ఆర్యా. ఈర్ష్యూటువుం (చూ క నుకుట్టుం 



కను 

దనము; తి. వగవాండు. “గీ, కలంవకన కుట్టు 

చ్రుందుతత్మా_లమునను.” సాంబో. ౨, ఆ. 

౧౮౫. 

కనుకుట్టుందనము. డే. వి. (శనుకుట్టుశాతనము) 
చూపోవమి, అసూయ, “న... అవ్వది 'నెలు దమ 

మటింద్ని స్కియవాదితనంబు చూచి కనుకుట్టుం 

దనంబున నతనిధర్య్య ౦బునకు ఏఘ్ను౦బు గావింవం 

దలంచి... భో, ౬. ఆ, ౧౨౫. 

కనుకూర్కు.. దే. అం (క్కి. (కనుశేకారు ఎ) కను 
మూయు, న్మిద్భించు. SE జరఠయొకర్తు నంజ 

గృవాచంద,ళిలం గనుకూర్లు చుండ , , +, "రామా, 
లీ లా 

౨ ఆ, దాది, 

కనుకూలి. దే. వి (కను+కూలి) ఛాన్యాదిరూప 
“మెనకూలి. (శ. ర బ్ర: చా 

కనుగట్టు. దే. స (క్రి. (శనుశేకట్టు) మాయ 

జేయం. “సీ. కను గట్టి గాంశేయనర్భు 'డాంగురు 

మూంత లాడించె వత్చావవారణ చేళల పాండు. 

దె ఆ, ౧౭౮ 

కనుగడ ౫ కన్ల డం 

కనుగిట్టు. చే. అం క్రి. కన్నుగీటు, స్రైగచేయు, 
కల కనుగిట్టి దూాపువారును, గనుముణి చెడి పట్టం 

జాడంగడరాడువారున్ *”కు. సం. ౨. ఆ. ౮౦. 

కనుగీటు=క స్టీటు. పరివాసించు. “దీ, నన్సం జూచి కను 
గీటు...” రాధికా ఏ. అ, ఇకి. విప్ర అ, 

ఆ. ౧౭౪౫ 

కనుగుంజేంవ. చే. వి, ఒకజాలిచేంవ. (శ. ర. యాం 

కనుగొలుపు. చే. ఆం (క్రిం స క్రి. నైగచేయు. 

“క, .+ఠన,.-మో,ల౦, గనుపట్టుననుంగు యట్టి కను 

గొలుప్రుటయున్ + న్స్లాం ౧ ఆం లాళో. 

కను గ్రుడ్డు. చే. వి. (కనుశ గ్రుడ్డు) చేక్రగోళనా, 
కం +తనయిరుపది;కను గుడ్లన్ నివ్వులురలలాగా 

టన "రావూ, క? వా ౧౬౮ 

కనుచీశటి. జ్ టెం (కనుగాచీశట్ిం "లే.జీశటి, 

కొంచెము దీంకటి. (శ. ర బ్రా వా 
కనుమోాపు. జే. అ. క్రి (కను? చూపు కనుపట్టు. 

“వ, ,.అక్కటిక చీశటిం గనుచూపి 
మడించి...” రామాఃర్కా ఈ ౧౦. 

కనునీథ = కన్నీరు. “సీ. కనునీళ్టు పులిమికొంచును 

యును 

53 
బభానళాలలో నుంచు గట్టించువేను ర సకలము, 

599 కను 

కుపల. 3, ఆ. ౨౦. “శా. తోరం చొకనునీరు 

చన్నుగవయందుక జాలి జాల్వాజి...” 

ఇందు. ౨, ఆ. ౧౭౭. 

కనువట్టు. దే. అం క్రై. (కనుోవట్టు) కనబడు, 

గోచరించు. “జ. భానుండు పళ్చిమ్మాద్రిం గను 
వై...” భార. విరా, 3, ఆ. ౧౯౨. 

కనుపందాను. దే. ఏవి, (కనుగాౌవండువు ఏ) కన్నుల 

పండువు; ఉలర్ళవానందము. “దం వడంతుక 

రోమరాజి కనువండువు నిచ్చు జనంబుచూడ్కి_ 

కెన్.” చం. రా, 3, ఆ, ర౮౬. 

కనువదు. దే. అ. క్రి" కను+వడు) కనబడు. 

“క. ఎవునసీజశిఖ యొనసీినచోణ గనువడు 

ధూమాంకురములగతి,..”వాొంన ౧, ఆ. ౬౫ 

bs దే. సం క్రి (కనువడు, ధా. ప్రే 
చూపు, (ట్రా 

కనుపాప దే. ఏ. (కను? పావు కంటిలోనిపాపం 

“మ. కనుపౌవల్ సయిజెప్పలం గదియ, ..” 

స్వాం గ ఆ, రాళ: 

కను పాలనిత్తులు. బే, వి బ కుళుళ్ణాంజనను. 

(శ. ర) 
కనుపు. దే. వి గనుప్కు పర్వము. అం. భా, డి. 

2౮. దశా, ౧౦, అ ౯౯. 

కనుపుగొట్టు. చే. స క్రి. (కనుపుళకొట్టు) మ 

కుంఢించు; సంవారించు. ల కర్థనందనుం 

డి ట్లత్యుదీర్ట ఛంగిం  బాండురాజతనూజులబలము 

చెల్ల ఎగనుపుగ్"ట్రంగం జొచ్చిన...” భారం దో 

౧) ఈ ౧౯౬; 2. పోంగొట్టు3 నళించంబేయు. 

గీ అమృహాభాగు6 డద్రిజాప్రాణనాథ, కథల 

దురితంబు లన్నియం6 గనుపుగొ ట్రై ఉద్భ, ౧, 

ఆ. ర్యా ర. చిందరవందరజేయు. (బ్రాం; ఓ 
శో భపెట్టుం కై ఇవ్విధంబునం గురు సేనం 

గనుపుకొట్టి నవ్వుచున్నకస్వడిం గనుంగొని,, సే 

భార. బ్రో" 3, ఆ. ౧౫౯. 

కనుపులగుండ్లు. జే. వి బ, (కనుపులుగుండ్డు.) 

మణిమయనా_సభూ హొవిశేషము. (శ, ర, బ్రాం 
కనుఫులవిలం కాండు. డే. వి, (కనుపులంషావిలుకాండుఎ) 

చెటికువిల్కా.డు, మన్మథుడు. “కం కను 
మూసీనం గనువిచ్చినంగనుపులవిలుకాని వ్రాయ 

గణంగిన, =” రొ వి ర ఆ లి 



కను 

కనుపెట్టు దే. ఆ క్రి, (కను పెట్టుఎదురుచూచు .| కనుమజావడు. ద్వ. అం (క్రి 

“జ, . బెట్టు తు కట్టన నిట్టు పోరం గను పెట్టుక 

యొక్కరు డుండి...” ఆము ఇఒ, ఈ. ౮౦. 

(శ, ర పాం స క్రి (చూ. కన్పెట్టు.) 

కనుపొ ట్టలు. జీ. ప. బం (కనుగాపొట్టలు ) కంటి 

'జెద్బలు* (శ, రృ 

కనుబడి. దే. వి 1. ఉత్పత్తి. (శ రే బ్రో; 

రాబడి, (జా; లే. అంచనా. (జ్ర 

కేనుబేటము. జే. వి, (కను4ాబేటము) చూచుట 

వలన. గలుగుపప్రేమము వలపు. “చ. మగు 

డలయించ నామనము మానము దూరిన నయ 

వంతినుం,దరికను చేట మేర్పడుట తాం దగు 

కారణ మయ్యె గాక,” దళ వ, 

కు. సం. ౧౦. ఆ, 3౨౨. 

కనుబొమ్తు. దే వి, (కను+బోమ్త.) భూ)వు. ba 
వూనిముకుందునాజ్ఞ గనుబొమ'ె కాంచి... 
ఆము. ౧, ఆ. ఈ. స్వా. కర, గర, 

కనుమ. బే, వి, 1. రెండుకొం డలనడిమిసం దు, తోవ? 
“ఆ వలన బెదర నృవతి కలగక శ జ వగ, 

లార్చం బనిచి కనుమలందు నిలువ, వేటు చే 

యేర్చి విలుమండిం బనిచి,..” అము, ౨, ఆ. 

౨౭; 2, నందు అవకాశము. “వః సవా 
వాంబు...కనుమ కలిగిన ద్రైవహీంచు చందం 

బున,,.” కవిక ఈ, ఆ. ౧౨౦. రి. రంధ్రము 

కన్నము. “చ,..ఈకనుమన తాను నేంగి 
భుజగం బొకచొక్క వసించి, ..” కేయూర. ౪, 

ఆ. ౧౧౦. ఈం. భా, వ్ర, ౧6౫. 

కనుమబ్బు. దే* ఏవి, (కనుశమబ్బు) కనుదీశటి: 

“ఉ,..పల్లవ్మాలింగనకాంతుం దన్మహిళ 'లేంగను 

మబ్బున' డక్కుంంబెట్టి తు,చ్చాంగన రథ్య చేల 

చెదునై పతికన్నులు గోరగింబపంగన్.” చేం. 

వంచ. ౧ ఆ ౨ర౬ః 

కనుమరి, దే, వి, కమరి. ఆం. భా, ద్వి. ౨౮౮౪. 

కనుమణీ. దే, వి, (కనుమణుంగు) చాటు, రవా 
స్యము, “క, .కనుమణి చెడి పట్టం జూపం గడం 

“ెడువారున్* కు, సం, ౨, ఆ. ౮౦. 

కనుమణు(గు. దే. వి (కనుశామణుయగు) గంత, 

(చూ. కన్మ బున) 

ఢి 

ఆ. ౧౦౬. 
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కను 

(కనుమణుంగుళ్తా 

వడుం) కంటికి మటు గగు, దాంగుళొను, “క. 

కనుగిట్రి చూాపువారును, గనుమటీ చెడి పట్టం 

జూపం గడంలౌెడువారున్, గని కడపిపుచ్చు వా 

రునుగనుమబువడువారుం బరుల6 గను గొనువా 

రున్.”” కు, సం, ౮ ఆ. లా౦. 

కనునూటు. చే. సా క్రి. (కనుశేమాటు) కను 

'మొజంగు, మోనించు. “క. ఆని యుండొరు 

లిటులాడుచు, డినవెనముక్ గలసి యొరులు చెలి 

యక యుండకొగనుమూటితిరుగుచుందురు , . .” 
రాధా, ౧, ఆ. ౯౯ 

కనుమాపు. దే. అ, క్రీ" (కనుశమాపు) మాయము 
చేయు. “క. భారులకొవ్వుల మెనపుం 'బాముల 

నిడి వారు వెజచి వరువిడం గృష్టుం, డేమియం 

లే దని విన నృప్పాములం గనుమావీ యభయ 

పాణి యొసంగున్.”” సాంబోం. ౧, ఈ 

౭౨. వి కంటికి కనుపించునంతమాపు, కొంచెము 

మాపు. “ద్వి...చంద్రునికొంతి కనుమాఫు 

మానె” ద్వి- సారం 3, ఆ. ౯౯ పు, 

కనుమాయ. డే. మీ. పి, (కనుూమాయు) కనుకట్టు, 

యత్నీణీవిద్య. “గీ రంగ మధ్యంబునం దుండి రాజు 

చెసక్క _ నుజుకుకృష్ణువేగస్ఫూ_ి యొక్క 
రుండ్కుగాన లే కున్కిం గనుమాయకరణి 

యయ్యె.” వారి, ఫూ, ౯, అ, ౧౮.9. 

వి. (కనుమగాఅరి) పర్వతసానువు. 

ఎర్రి కల్లు 'చొవిన పొతకంబం, .ఒ,కనుమారి నులు 

కంగన, a పాయు, స భార. ఛం 9 &, 

30౭.(స్రా:క ప్రతి పాఎ(కనుమూసి ముద్రి-పాం) 
ల్లో, దురు ప్రహాకం వవ వతన్.. .” ముచ్యతే 

సర్వశిల్చి షె” అని మూలము “గీ, పాయం 
దగుమిమ్తం గనుమారిం బడం బొనంగు విషము 

ద్రావుట యోగ్యంబు., +” ఊం వారి. ఈ, ఆ. ౬ 

కనుము, డే. వి కు. 1. మకరసంకృమణను, తవా 

ణము శవదహనము, గ్రామదవానము, శ క్తు్యళ్స 

వము మున్నగునవి జరిగినమయిచటినినము,.(శ, ర 

ట్రై. వా 2 శరము, జెల్టుళీ. “గీ. కనుపపులం 
"వల్నుంబడ వాలం గన్న చోటు.” స్వా. ౨) ఆ. ౯. 

“గీ కనుపపులు గొన గట్టునుంగర్మమొ, , ౪” 

పొర్ష కు ఆ, ౧౧౧. 



కను 

కనుమాయు, బే, న, (క్రీ (కశు4-మూయు కన్ను 
కనంబడకుండం గప్ప, మోసగించు. “సీ కష్ట 

రంపుఃబలం కంచు గనుమూసి కటకటా ఖూది 

గప్పిననివ్వుం బాదుకొల్పిళ” చంద్రా. ౪, ఆ. 

౧౬౭. అ. కి” నిద్కపోవు. టి కదనోత్సవ 

త్వరం గనుమూయ నెజుంగక కోర్కి మొ వేంబోకం 
గోరువారు.” కవిక, ౨ ఆ. ౧౩౨. 

కనుమూసీగంఠం, జే, వి (కనుభఖమూసిగాగంత) 

దాణశిలిమూాంత, బాల క్రీ డావెేేషము*, “మ... 

శ్రీ మనగుంటల్ కనుమూసీగంత నలుకంచా 

లాట...” భె 

ద్వి. 5౦2౭. 

కనుమొణంగు = కన్గోజంగ. “కం ,మమున్, గను 
"మొఅంి పాడి తవ్వచు, నని చేసిన నిన్ను 
కూరు6 డండ్రే చెపుమా.” భె.రాయుః ౧ 3౪౫. 

కను మోడుమే = కన్లో డ్సు. 

కనుమోడ్చు = కన్ను మోడ్చు. నిది, “ది 
నడుర్శాత్రి, యరుజెంవె. . , కను మోడ్తుగాక” 

రం, రా, బాల, ఏర, పు. 

కనుమోసము. దే. వి (కను మోసము) చూచు 

చుండంగచే మోసము జరగుట. “క వాసవ 
నందను6 డెంతయు, గాసిలి యున్నాడు మనల. 

గని యించుకయంం, దా సైరణసేయ డు గను, 

"మోసము. లే కొక్క_మొగిన ముసరగ వబ 

యున్.” భార. విరా, ఈ, ఆ. ౨౨౦. 

కను జెప్పు = బెప్పు* క కనుజబెవ్ప విడ నెబుంగని 

చూడ్కి...” కవిక. ౧, ఆ. ౫౫%. 

కనువిందు. చే. వి (శనువిందు "నేత్ర పర్వము, 
కన్ను లపండువు. “క, దినము: గనువిందుచేయం:గ, 

మునిగృవాముల వన్యభోజ్యములం దృపుండై-” 

కేకు. ౧, ఆ. ౧౬౦. 

కనువినికి. చే. వి, (కను+వినికి) చక్షుళ్ళ వము, 
పాము. అచ్చ, సుం, ౧౮౧. 

కనువినుకలి = కనువినికి (చూ. కనువినుకలిచెలవు.) 

కనువినుకలినెలవు, చే. వి. (కనువినుక లి4- నెలవు) 
పుట్ట; "పౌములపుట్ట. (చూ. కనువినుక లినెలవు 

పుట్టు) 
కనువినుకలినెలవుపుట్టు* దే వి, (శనువినుకలినెలవు+ 

పుట్టు పుట్ట-బుట్టువు) వాల్మీ కి “వ ఇది కను 

కళా. ఇ అ. ౨౦౨. అం. 

ని దించు. 
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వినుకలి చెలవుపుట్టు'చే విరివిగా కెప్పంబడి జగంబు 

'అెతియిన దగుటం జేసి... య. 3, ఆ. ఏ౯. 
కనువెచ్చే. చే. ఏ. (కను+వెచ్చేం కంటివే(డిమి. 

“వీ వలరాచరాచవా డలికాత్యు కనువెచ్చ. 

గర,గివయ లకనీకరపు-జోటుల స్వా, ౨, ఆ ౯ 

విం నులివెచ్చనిది. (శ. ర 

కనువెలుగు. జే. వి. (కనుశా వెలుంగు. న్మేత్సప్కకా 

శమం? మార్గదర్శకుడు. “క్క కను వెలుంగు నీవు 

గానీ, వెనుక భవన్గకమ యూంది పీరలు చేమం, 

జనుదెంచెదను..,” ఛా ద్రో, ౧, ఆ. ఇజ్య 
౧౦౦. 

కను వేందులు, బే, వి (కనుషాచే:దుజు) కరిటిపిచ్చి, 

చూాచినంత నే కలుగువలపు. “డా, ఎన్నిభవంబు 

లన్ గలుగు. , .కనువేందుజునన్ బయిగాలి సోంశి 

నన్, "వెన్నవలేం గరంగునలివేణులం గెట? 

జేర్చుఛాగ్యముల్ .” స్వా ౨, ఈ ౫౭. 

కనువేయు. చే. అ. (శ కనుశావేయు.) దృష్టించు; 

పలపుగలుగు, “గ, ,,ఆయ్యబలమింద, నలిన 

నాఘ్ండు గను వేసినాండు. ..” వరాహం, ౧౧, 

ఆం ౫.9 

కనువై మే=కను వేయు. “చ, . ,ఒకామగవానివయిం 

గనువై చి రేయొ..౪” కవల. ఆ. 5, ౧౦౭. 

కనుసోగ, చే. వ. (కను+సోగ విశాలశ్మేకృము, 
(చూ. కన్ఫోగు 

కనోషా. వై. ఏ. (సం. కాన్యకుబ్ద) కన్యాకుబ్ద 
దేశమందలి భాష. (ఆం. వద 

కన్య = కనుక. (అవ ధారణార్థక ము. షన చింబోష్టీ 

నేం గన్కం బితాంబరమ నైన మెఆసియుండుదు 

గదా మేనినిడల భాగం ౧౦, స్కం, టా 

౨౧౨+ 

కన్కని = కనుకని. 1. భయ హేతువు. “ఊ సీన్లు 
నకుం బికాపికలం. ..శంక లకు: గన్కని. . ఆగ్షజ 

యానకుం బతికి నయ్యె యభనరవాక్షి పృసంగ 

ముల్.” కవిక ౨, ఆ. ౨౨౯; 2 తత్త 

పాటు. “సీ. ఇంక నెందజుం జంప నెంచినాండో 

యని విడిచి కన్కని గుడి వెడలి పాణీ.” ద్వా, 

ఈ, ఆ. ౭౦. 

కన్లంట. చే. ఆవ్య. ద్రు. (కంటన్ +కంటన్ కండ్ల 
ముందటి, ప్కక్యటముగా, “ను, ,.ళాం జాచి 
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కన్గంట న, య్యుముష్రాణేశ్వరు నెట్టు మ్రింగు కన్నకొడుకు. దే. ఏ. (కెనిన+-కొడుకు) జరగన 
మచి...” భాగ. రా న్మ౦* ౨౨౯. పుత్రుడు. అం. భా, ద్వి, ౧౧౧. 

కన్షడ. దే, ఏ. (కనుశకడఎ కడకన్ను, అపానము, కన్న గాండు. దే. ఏ. (కన్నముగాకాండు). కన్నపు 

“క్కి, వీశులం దాయుకన్ల డల చేమతు? 

జూచుచు: బల్కు...” పాండు. ర ఈ ౧౧౨. 
కన్నను = కనుకను. (చూ. కన్సంట-) 

కన్షలుగు = కనుగలుగు. “ఉం..సు, గ్రామములోనం 

గన్లలిని కానక తక్కిన...” భార భీవ్మ, ౧, 
ఆ. ౮౦: 

కన్షవ = కనుంగవ. (ట్రై 

క స్పిజంపు = కనుషియిపు. “సీ. .,దీవిజీయు జోమలం 

గన్దిణీపి యదల్చు,టయు , . .”అచ్చ.-యు ౧౨౫. 

కస్లిలపు = కనుగిలుపు. (కనుగీటు) ఆం, భా, తృ. 

౨రొం 

కస్టీటు = కనుగీటు, దే. అ. (క్రి. కనునైగ చేయు. 
వి, కనుగిలుపు, ఆం. భా. కృ. ౨౯. 

కన్దొను = కనుగొను. 1. (చూచు) “ఉ&,..సాక 

కాదు సనం, క, ౨దనసూతికిం దగిలి కన్ట్నం 

జలజ... ఫారం. విరా, ౨, ఆ. ౨౬; 2. 

(గ్రహించు) గ్ తెల్ల చాలుటః గన్టొని, ,.” 

పీలా, ఏ, అ, రజః 

కన్చెదరు. దే, అ, (క్రి. (కనుగావెదరు) 1. కంటితో 
చూడలేనంత బాగుండు; 2. ఇెల్లావెద రను. 

“ము. చదినెం జేరుల పాటె. వారణ 

ములు. . ,క, న్చెదశెన్ నైన్యము వ్రాలె బాహు 
వులు...” కువలః, ౨, ఆ. ౧౪౬ 

క సైజు దే. వి. (కను+ తెజపి) కనుజెప్ప. (ఇది 

వాతెజవంటిది) 1. (రతుణార్థముఎముందున్నది. 

“ము, మజునాం డుంధకభోజకృస్టయమపామం 

ఆాగ్రణీసేన గం చెఆగా,,,” ఉ హరి, ౨, 
ఆ. ౮౪; 2. కండ్లు తెజచువాండు, స. ఆప్లుల 

జగములకచ్చెజ యగుచు జనన, మాజకరపుట 

వాడయసరోేోజములకు, ముకుళనంబును జృంభ 

ఆంబును నొనర్చి, భోనుబింబంబు పూర్వాద్రిపె 

“వెలింగె” భార. విరా. ౨, ఆ. ౨౪౧. 

కళ్నం చే. వ్ర" ద్రు. (కగాఅన్నం) కంటి, చందమా 

విక్తి చ్ త్యయము, “ఊఉ... ఎలచేంటి భాటిక, 

న్నం గడు మేటి చేణి...” విజ ౧ ఈ ౧౫౦. కన్నడుగు 

వను. 9 ఆ. ౬. 

కన్నడసేయు, చే. స, 

దొంగ. “గీ... దుర్వారచోరు గతులం బ్ర తిగన్న 
వాం డొక్కకన్న గాడు.” శుక. 3, అ, గిం 

ఆం. సం, మాన, ౧౧. 

కన్నడ. చే. ఏ. 1. ఉపేక్ష. “సీ. తనుం బిల్వం దమి 
“"హాచ్చియును జాగ సన గృక్కునం భోక్త 

కన్నడం గట్టి పెట్టి. i సా, లె ఆ, ౧ర౯ా; 21 లెర 

సారము. “సీ, ఒకనిమాటున వైరి నుక్క_డం 
గించిన' నరు శౌర్య మెన్నం గన్నడ యొనర్స్చి.” 

చంద్రా. ౧, ఆ. ౨౧; లి. ఒకానొక స్త్రీ రాగము, 

వాంన. ౫, ఆ. ౧౨౫. 

కన్న డగెాళ., ద్వ. వి (కన్నడ గాళ్ఫ ఒకానొక 

రాగము. “డఊ,=.కన్నడగెళ ముఖారి దేవగాం, 
భారి... చెన్న. ౨, ఆ. ౨౨౬ 

కన్నడము. వై* వి. (సం. కర్తాటకం, క. కన్న డవు. 

త. కన్నడం.) 1. భాహానిశేషము, కర్ణాట భావ. 

అం. భా, (ప్ప. ౧౧౦; డి. కర్ణాటదేశము. “ఉం 
కన్నడరాయ,,.” ఆము. ౧, అ. ౧౦. 

కన్నడవు. దే. వి. ఉపేక్ష “మ., నీవు కన్నడవు 
కు గ, ఆ, 
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చేంశం బట్టి ప్రాస్థిం చినన్... వపు 

D౧. 

శ్రి (కన్నడవుగాచేయు) 

ఉపేకీంచు; తిరన్క_రించు. “చ సదమలచిత్తు 
. లార తమనన్నిధి చే నొకదిన్నపంబుచే,సిద దయ 

చిత్తవం దునిచి సేవకునింట శివార్సనంబు మే, 

లదుర నొనర్పంగావలయుం6 గన్నడసేయక మోర 

లన్న...” చెన్న. ౪, ఆ. 333. 

కన్నడిం జే, విం (క. కన్న డగ l. కన్న డీండు. 

ఉపేక్ష. చేయువాడు. (శ. ర్ఫ; 2. కర్ణాట 
దేశ ద్ధుండు; 3. నిలంవుటద్ద ము. (ట్రై) 

కన్న డించు. చే. సం కి" 1. ఉెపీక్షీంచు. (శ. రః 

2. కర్ణాట భాహాంకరీకరణము చేయు. (బ్రాం 

కన్న డీండు = కన్నది, (ఆం. భా. ద్వి ౧౦౩.) 

“కీ ఆరెలు గన్నడీ లజివలు6 బెలుంగులం6 దన 

బితుదందియంC దగిలి కొలువ.” ద్వా. ౧) ఆ. ర౨. 

కన్న డవు. కస ఇన్నాళ్లు నన్ను 

మిక్కిలిమన్నన గావించి బాల మంచఛిననీవే, 
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కన్నడుగ చేసి తే మని,విన్న వ మొనరింతు నీకు | కన్నణి. చే. విణ, (కన్నజగాఇఖఎ దుఃఖితుడు; 

విబుధాధివతీ”” వాలీ. 3, ఆ, ఏ3. 

కన్నది. చే. వ. (కన్న4-ఆది తల్లి. చేంక. మాన. 
౨ ౭. ఆం. సనం. మాన, cp 

కన్న పెట్టు. ద్వ ఆ శ్రీ (కన్నము+ పెట్టు) 

కన్న మువేయు. “క. మోవీటిమ్రుచ్చు లేవరు, 

కష్టు-డు, వం .కిన్నరులం గన్న ణులుగా భూ 

తంబులు ఫీకంబులంగా. . .””ఊ* హారి, ౬. ఆరా 

కన్న విటి. చే. విణ. (కన్ను--అవిటి) | సృడ్జివాయడు. 

“క ఇవిటికి శంఖధ్వని క,న్న విటికి దీవంబు... 

వృధయనన్.” భల్హా. ఈ, ఆ. (శ. ర 

మావీటం గన్న పెట్టి మణిభూవణముల్, గోన కన్న వెట్టు = కన్న చెట్టు. (కన్నమువేయు “ఆ.., 

తనంబునం బెచ్చిరి...” దశ. ఈ, ఆ. ౨౪. 
న, క్ర" కన్నము వేసీ దోంచుకొను; అవహగంచు. 

బది కన్న గాండడ్ర, నడించి కళిగినవాగిండ్డు గన్న 

సెటించుదాష్మురి వాడు.” సానందో. _౨, ఆ. 
ట్ ఆ 

రకు పరము. ళో ఆం ౧౯౫. 

కన్న పోవు. ద్య. ఆఅ శ" (కన్న ను పోవు 

కన్నము వేసీ తీసికొనిపోంబడు, “వ. నాగవట్టన 
జ నారి 99 బం 
వ సిద్ధబుద్ధి యతనంబు గన్న పోయి. పరము. 
WU 
గ ఆ. ౧౫ 

కన్న మిడు. ద్య. స శ్ (కన్నముఇడు.) kh 

కన్న పెట్టు, కన్నమువేసీ దో చుకొను. “మః 
ఒకనాం డేనరుదొంగలు... కన్న మిడు వాొంఛన్ 

వచ్చి...” దాం, ౧౦. ఆ. ౧౧౫% 2. కన్నము 

చేయం. “క. మా మందిరకుడ్యం, శేమిమవురుం 

గూడి కన్నమిడి...మాటితిమి,..” దశ ౬ 
ఆఅ. ౬.9 

కన్నము. వై. వి. (క. కన్న Ll; రంధ్రము, 

చొక్క, “దం గడియకన్నంబును గడప 

కన్నంబుం” బన. స ఆ. 360, పుం; 2. 

దొంగలు ఈవ్వుసారంగము. (చూ. కన్నమిడు 

కన్నము పెట్టు = కన్న పెట్టు. (బ్రా) ఇట్టే: కన్నము 
వేయు. "మొ. 

కన్నయ్య. వైం ఏ. (కన్న డు అయ్య. సం. కృష్ణః) 

కృష్ణుండు. (శ రు ద్య. వి. (కన్న + అయ్యా) 

తండ్రి. సాం. ని, మాన, ౨. 

కన్న ఆ. దే. ఏ. (తం కణ్ణరావి. కన్నుగా అటా 

కంటితోచూచుట కష్టమెనది--దుఃస్థితి; కష్టము. 
“ఉడ, . తలిదం డ్రులు వా కెట నున్న వారొ యా, 

కన్నణ చూడం బాలయితలి,..”” రామా. ౨, ఆ. 

ళం. (శ. ర పా, “కన్నడ, ము 
wr 

వాలీ, ౧, ఆ ౯౫ 

కమ్మక త్తి మననుం గన్న వెట్టు, గండుదొంగ, . 
కకు. 3, ఆ. ౭౮ “గీ,, *పృజలయిండ్లం, గన్న 

చెట్టనిదొక్క_టే కొని కొదవ, కడమదుర్య త్తు 
లన్ని యు: ఆవ నక(డు. నిరం. ౨. ఆ, ౨౬ 

కన్నళవు = కన్నడుగు. “గీ, కన్నళవు చేయం 
గచ పూకారగరిమం, గరిమరాళిక యాన వీచరణ 

మహిమ,” వసు, ఈ, ఆ ౮౬. రూ. కన్నడవు. 
కన్నా. చే. విణ. అధికము. “క'...నిన్ గ న్నారం 

గంటి కంటి: గన్నానుఖముర్ ౨” కాళిందీ ౫ 

ఆ. రగా 

కన్నాయగు. జే. ఆ. 8" (కన్ను ఆగు) కన్ను 

చూడక మూ:తవడు; నిదిందు., “శా. అన్నా 

లక ణ,.. నేడు రణశళ య్యం భూవిభుం 

డుండలాల గన్నాలం దగనయ్య సీనిదురకుం 

గాలం బమయోధ్యం గదా” భా. రా, యం. 

౫% రాళ. 

కన్నాడు. చే. ఏ. (కన్న + వాడు కండ. 

“దండ. . .నిన్నయన్నాని రప్పింపక.” ఉద్భం 
2. ఆ, ౨౨౮ 

కన్నాకు. చే. ఏ. (కన్నుఆకు) తమలపాకు 
క్షట్టయందు మొదట నుండెకియాకు; 'క్ర్రేష్థ 
మైనయాకు. (శ. రు విణ. 1. శ్రేష్టము, ఊర్త 
మము. “సీ, కన్నాకు మేల్చంతి, ., అనం దనరు 

శ్రేష్టము... అం. భా, తృ ౧౫ 2. 

ముఖ్యుండు: ముఖ్యనాయకుండు. “క, కన్నాకు 

మనకు ఫిమ్లుండు. .. భార. ఖమ్మం ౧, ఆ. ౭౬. 

1. అనిలజఫీమ్మలు దనుతమ్క మొనలకు: గన్నా 

కులు...” భార భవ్య ౨ ఆ ౨౯౧; తి 

రక్షకుండు. “సీ,..గమికిం గన్నాకయి గాలి 
యరయం-”” స్వా, ర, ఆ. ఈ౨. 

ది. పాం | కన్నారా చే. ఏ. మల్దబంధవిశేషము. ఆం. భా ద్వి. 

వ్] ౨౦౯ బ 1. ఒకానొక రతిబంధము, 
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కన్నాత లాలించి కౌయిటం గదియిచి సరిబిక్త| కన్నీరు, ద్వ, వి. (కన్ను నికు.) అశ్రువు, కంటి 

రుల నెప్పి చనుల నొత్తి” రాధికా ౧, ఆఅ. 

౧6౬. “సీ, కన్నాత లాగించి కాంతుమోము 

గదించి.,.”” శళాం 3, ఆ ౯౫ 2. ఒకా 
నొక మల్లవివ్య. ఆం. భౌ. ద్వి, ౨౦౭. 

కన్నాస. ద్వ. విణ. (కన్ను -ఆన కంటి కాశను 

గొల్పునద్వి కనుపండువై నది. “గీ. త్రువ్వు దుల్లిన 

సొప్పారుతోయజా స్తు చికిలినిద్దంపులై దువు 
చెలువు తోంవ, నూనెమెబు:గున నునుచాయ 
మేశు దనర్శనది విటాళులకన్నా సమై మెలంగు”” 

వాంన ౫ ఆ. ౨౧% 

కన్నిచ్చే. దే. విణ. (కన్నుషఇచ్చ). కనుపండువు; 

కంటి కిం-పైనది. (బ్రా 

కన్నిడు. దే. ఆ క్కి. (కన్నుశఇడుఎ కన్ను చేయు, 
మోవాము కలుగు. “క. రుచిమోందం గన్నిడీ 

య్యాశచీవిభు:డు దిరుగు...” భార. ఆను. ౨, 

ఆ. ౧౮౯; 2. దృష్టి పెట్టు. “చ, ,, మోకమావి 

వయిః గన్నిడి...” కవిక. 3, అ, ౧౦౫ 

కన్నియ, నై. ఏ. (సం: కన్నా, కం కన్నె 1. 

కన్య, వివాహముకానిబాలిక. “సీ, మునిద క్త 

మగుమంక్రమున గొంతి కన్నియనాఃడు, , 
భార. శాం, స ఆ. ౧౬ ఈ. భా ద్వి 

౧౦౬; 2, స్తైః తరుణి “ఊ... రాత్రి యన్ 

కన్నియ. ,.” నృసిం. ౨, ఆ. ౮౯ “జడ, ఇన్ని 

దినంబులుక సవతు లిందఆళో నలసత్యభామ 

కృన్సన్న లం ద్రిమ్తురుక్ వారి వశంవదు.డై 

యన విందుం గాని యో,కన్నియ నీయెడం 
గలుగుగెరన మెందునుC 

హారి. ౧ ఆ. జ్యా 9. 

“ట్రీ. ఆ ద్రువదుకన్నియ 
విరా ౨ ఆ. ౧౫౯); ౬ 

గట్టుత్రాడు. ( చః 

“సి. ..కన్నియ మెజణుంగు” పాండు. కో ఆ. 

౨౧; 2. మొదటిది. (చూ, కన్నె); ౮. లేంతది. 

(చూ కన్నె 

కన్నియలేడి, ద్య. వి (కన్నియఇ4-లేడి) కారండ 

వము, ఒకజాలివవ్నీ, అం. భా, ద్వి కొం ద్వి 

నారిశ్చు- ఫూ ౬కిం. 

జూచి కాన...” 

కుమారి కూతురు. 

సూచి...” భార 
(నం కర్ష్మీ్య. పనుల 

వా) విణ. 1. ర్రో_క్హదిం 

నుండి కాయినీరు. అం. భా. ద్వి. ౧రర. “క 

కన్నీ రొలుకయ _ నేడ్చిను నన్నరవతు తెల్ల 

చేడ్చి,ర...” భార, దో ౧, ఆ. ౨౯. 

కన్ను. చే. ఏ. (క. కలం తే, కణ) (బహువ్రీహి 

ను కరవదము గాం గలప్పుడు గినియంత్వాతరము 

నకు ప్రార్థ బిందుస్తూర్యకటివర క మాడేశ మగును. 

ఉదాః-= కలువష-కన్ను =కలు పక టి. తమ్మికంటి 

మొ) 1, నేత్రము, కను; 2. రంధ్రము; వల 

కన్ను; 3. చంద్ర కము, చెమలిపురికన్ను. (ర 

చం దృకమ్ములును లోచనములు రం,ధ్ధముర్ 

చెన్నొందుచుండును గన్ను లనంగి ఆం. ఛా. 

క. ౬౧. (వైమూండర్థమాలకు నిది యందా 

వారణ మే; 4. బాడ, గుర్తు. ఆ, , ,కరితురంగ, 

రథవదాతిచయము రావించుచున్నయా, కన్నె 

జీంగి కోపకలితుం డగుచు.” వి. పు. ౭. ఆ. 

కం. న్రైమ ౫ ఆ. ౯౫% రీ చూపు, దృష్టి. 
“ఆ వచ్చి శెండకన్ను వానకన్నును నెజుం, 

గనిపురం భ్రులు. ఎఖ భారం ఆశ. ౧, ఆ. ౧౮౩; 

6. చెజకు మొవానిగనుపు; వర్ణనము. ఆం. భా. 

ద్వి. ౭22; 1. చృక్కము. “వీ చంకరువాంబులు 

బండీకన్నులు చంవకంబులు నొగ లుశ్చలంబు 

లిరును* కు. సం. ర, ఆ ౮98; రీ. వంతెన 

దాషరము. (శ. రు); 9. కరణి, మృదంగాది 

వాద్యములముఖభాగ మున చేర్పలువం బడిన 

పృ కసీ, మండలము. (శ. ర); 10. అదివేయు 
ప్రక్క (చా. కన్నుకేయు); 11. కవటవేస్ట 

కీ, ఆం. కే. ౫% 2. (వృణాదిరం ధ్ర ము. 

(శ ర) ఈవదము ప్రైం గల, యోగవిశేషములు. 

1. కన్నిచ్చకువచ్చు = కంటీకింపగు. పాండు. 
3, ఆ, రాగ. 

2. కన్నుండం గంటిపావం గొనునట్టు=కన్ను ల 

యెొదుటనే మోసముచేయం. “క. కన్నుండంగంటి 

పావం;గొన్నట్లు. ..” ఉం వారి, ౫, ఆ. ౨౮౮. 

కి. కన్నుగానక = (గర్వాదులవే పొగ 
క్కి రామా. ౫, ఆ. 20. 

[1 కన్నులంగట్టినట్లు జా (వశ్యతీముగా. 

ర్, కన్నులం గవ్వుకోను = కండ్ల కద్దుకొను; 

గారవాదరములు కలుగు. విజ, 5, ఆ ౧౭.౨ 
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6. కన్నులంబడు 

కువల. 3, అ. ౨౯. 

7. కన్నులపండువు = 

అశ్రు. ౨, ఆ ౧౪౦౪. 

ర. కన్నులార్చు = కనుసంజ్ఞ చే చేయు. 

భా. ర్క ఆ. ౫౪. 

9. కన్నులెణ్ణ్లచేయు = కోపించు. రసీక క, 
ఆ. ౧౭౦. 

10. కన్ని అచేయు, క న్నె జ్ఞ వేయు=కోపించు. 

కపికం ర, ఆ. ౭. ౫ ఆ, ౧౬౮ 

కన్ను(బ్రాము = కనుంధ్రాము. “ఊ,,,కంను నధికా 

రుల నందజం గన్నుంచ్రామి... 

ణా. 

కన్నుకట్టు డే. వి. (కన్ముగాకట్టు.) దాణగిలిమూాంత, 
ఒకానొకబాల కీ డు. “పీ, "వెన్నెలకున్సలు కన్ను 

కట్టు...” కను 

సొఆంయగు, మోసగించు. ఇటే: కన్ను లుకట్టు. 

“న్ నన్ను నమ్మించి తెచ్చి, కాననంబులో. 

గన్నులుకట్టి కాడు, వజిచి నీ కట్టు పోం జన్నె 

భావజన్న్య ఎ” కు నం. గే ఆ ౬ 

కన్నునీరు = కన్నీరు. “చ, ,కన్నునీరు గొ,బ్బున 
వెడలంగ...” రో, ఆ ౧౬౭. 

కన్ను పొవుచు. దే.అ. క్రి. (కన్ను +పొడుచ బుద్ధి 
చెప్పూ; పాయళశ్చీ శ్ర వః (ద సనన 

గృశియించయనను: ఇనా చు గనుగీటుపువ్వుంబోయ లం 

గన్ను పొడి చినట్లు." రాధికా. 3, అం ఇకె- 

చే నిందుకొజక నవ్వు సహా నోడుడు వట్టినించ 
లందితి న యో ;యైన దిక చాయ నందు, 

వూనుద మందణకుం గన్నుపొడిచినరీతిన్.” 

రాధా, ౧, ఆ. రక 

కన్నుబోమ = కనుబొమ్మ. “చ. చెలినునువంకకన్ను 
బొమమ సింగిణి...” చంద్రా. 5, ఆ. ౧౨౦. 

కన్నుబొమ్మ = కనుబొమ్మ “ఈ, మారునివిండ్లసౌరు 
వలుసూలును మోజేెడి కన్నుబొమ లం...” 

ఇందు, ౨ ఆం ౧౬౧. 

కన్నుమిక్కి-లివేలంపు, ద్వ. వి, (కన్ను మిక్కిలి? 

వేల్పు త్రినేత్రుడు, శివుడు. 
కన్ను మూయు. దే. అ. డ్ l. న్నిద్బపోపు: (చూ, 

కనుమూంూయుల); 2. మరణించు, దర్భని ద్రణి “పు. 

rm 
నా కంటంబడు, కనబడు. 

కనువండువు, భార, 

హత, 

శ వద్మ- ర్కా ఆ 

ఇ గై స (ప్కబంధ. ౬౧౨. ఆ Ww 

4 

రేకి 

శ 

ce ct కన్ను 

“గీ ఆని (ప్రలాపించి, కనుమూనె నాక్షణంబ.” 

శుక.౧, ఆ. ౨౯౬. స కీ. మోనగించు. 

(చూ. కనుమాయు. 

కన్ను మొగుమే. చే. అ. డ్ (కన్ను? మొగుచు.) 
1. నిదృపోపు. గ వ్రవారిం డిరుగుట చాలించి 
శాకవురకు, నవని మొగసాల యరుయగుపైం గన్ను 

మొగిచె.” కాకీ. 3, ఆ. ౨౩౫; 2. ముకుళించు. 

“క్క మసమసక నయ్యె దెక్కు.లం. . , కన్ను మొగి చెం 

గమలవనంబుల్ *” కై. ౨, ఆ, ౧౦౧. 

కన్ను మొజంగు = కనుమొఅంగు. “మ,., అంత్య 

పురాంగనలన్ గన్ను మొజుంగి. . 7” సీమ. ౧, 

అ, ౧౧౧. 

కన్ను మోడ్ను = దే. అ. క్రి" (కన్నుగా మోడ్చుఎ 
నిదృసోవు. “గీ. వీ నింత కన్ను మోడ్పు, 

తతేని నలలోన .. .”' రా. వి* ౧ తే. ౧౫ 

కన్ను మోడ్పు. దే. వీ. న్మిదృ. కనుమూంకః a 
ఇంచుక సేపు కన్ను మో,డ్పు చెణి? హా. 

న ఒకు) ఈ, X౨5. 

కన్ను లకెచ్చి* చే. వి (కన్నులు4కచ్చి) బాల 
శ్రీ, డాబిశేషము, కన్ను ట్టు. గీ షే కన్ను లకచ్చి 

గుడుగుడుగుంచాలు కుంచెనగిలీ.”” వాంగ. 3, 

ఆ, ౧ర౬ః 

కన్నులకలికి, దే. ఏ. (కన్నులశకలికి) సునేశ్ర; స్త ; 
“క అలరుంబ్రాయపు- గన్నుల, కలికి, గ 

తః పంచ, న ఆ, ౧౮౦. దశల; ఆ, 39౧. 

కన్నుల ను. (బ్ర 

కన్నుల(మ్రా,సుః జే, వి వి. (శ న్నులగామ్రా, మాను) ఇతువు, 

వెజుకున్తే. ఆం. నం స్ట రం 

కన్నులవింటిజోదు. ద్వ. వి. శెజుకువిల్కాండు, 

మన్గథుండు. దశా, ౨, అ 3౨౨౧. 

కన్నులమవండ = 

కన్నులవింటేవాంయ = కన్నులవింటిజోదు, నీలా. 

5, ఆ, ౧౯. 

కన్నులనినుకలి = కన్నువిన్మలొ. నవ ళో; ఆ. 

కన్నులబిన్మ-లి = కనువినుకలిం ప్రబంధ, పెళ, 

కన్ను లవిలంకాండు = కన్ను లవిలుతుండు. (ఈ రు) 

కన్ను లనిలుతు 4 = కన్ను లవింటిజోదు. ఆం. భాం 

వ్ర" ళో. 

కన్ను వేయు. దే. సః క్ర" దృష్టించు. wD గుబ్బ 

పాలిండ్లశ్రే పం గహన మురారి కన్ను 
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వేయుటం గని లజ్జ గదుర..,” ఆము, క్ర ఆ క న్నెకొమరం ద్ద. బి. (కన్నె --కొమర్శ ఓ కానక 

౧౩౩. యోవధి. “సే,,.గాడిదగడవర కన్నెకొమర 
కన్ను'వె మే. జే. అ. శ్రీ దృష్టించు; వలపుగలుగు. =,” వాంస. ర, ఆ. ౧౦. 

“పీ సికభానుం డాచార్యుచిగురాకంబోండిమై | కన్నెకోమలి = కచ్చెకొమర. (ఆం. వద.) | 
కన్నువైచిన కచ్నెకలుపుమరులు” వైషు ౭, కన్నెసోరుకోంత. ద్వ. వి (కన్ని+ నోరగకోతు 
ఆ. ౧౫౧. కన్నెలకు గోట్టతీయుసంస్కా_రము. (శం ర 

కన్నె = కన్నియ. 1. కన్య, వివాహముకానిబాలిక. కన్నె వివాహయు_క్రయై పెరుంగుట నిది సూచిం 

“గీ కన్నెవయనున గన్నెఆీకంబుం దప్పిపిీదవ: | చును. (బ్రా) 

బతిభ క్ష యగునాతి (త్ర,దశ వేశ్య” కాశీ. 3, కన్నె శనమం. ద్య. వి (శన్న్శతనముఎ) కన్నా 

ఆ. ౧౭౧ ఓ. కుమార్కి కూతురు. “ద్వి. త్వము, కన్నియభ్గర్శము, “సీ. సీదుర్శ దము 
కన్నెల నూర్వుర. గడుకూవవళకులంగనియొు , ,.”” కాదె నీరజాపునిధృతి గలంచి మానివపెం గుంతి 

రం, రా, చావు 3౨౨. పు, ఏిణ. 1. మొదటి. కన్ని తనము.” శ్రీరా థాం ౨. ఆఅ. ౧౮౪. 

(చూ. కన్నెకయ్యము.); 2. లే.తది. “గీ, వసీండి కన్నది. ద్వ. విం (కన్నెశాఅదిం కన్వం ( 
కుండల ని రృరాంభస్సు. చెచ్చి, పోయు... 

కన్నిలతలకు మునికన్యకాకదంబ)ము ౪? వార 

గ ఆ, 30. విప్ర, 3, ఆ ౧౯ 3. కొత్తది. 

(టల 
కన్నెచాను దే. వి, (కచ్ని+చావి చిన్న బావి (శ 

ర) నిర్ణలుకూపము. (బ్యా) 
కన్నము. డే. వి. కోడిగుడెకాయ. (శ, రః జా 

“క,..మాకచ్నిపొట...” హను. ౨ ఆ|కన్నెరాసి, చె. వ (కచన్నె+రాసి) కన్యారాశి. 

కన్నికం చై నిం lL; కన్య బాలిక. “క ఇలుపరు 

నయం మానుషముం,గలరాజులయిండ్లం గ న్నెకలు 

పుట్టుచెడన్ +...” శుక. 3, ఆ, ణంగా; 2. త్త 

ఆండుది=“గీ, ఎన్న నై దేండ్హనైన నాజేండ్లవైన, పురా, ౧౧౫ పు. 

బిడ్డలను గండ్రు కన్నెకళల్ గొడ్డువీగొపదియు కన్నె. బే. వి (ఆశ్ను4-ఎఆ) కనము, “రగడ. 

నొకయేంటం బెద్దలుం బదియ నాజ్రునేండ్లు వర శ్రలిఠు-బోండి నీఠలంపునం గ న్నెఆ, పలదు.,,” 
మాయు పగుం గలి హెచ్చుకళన ” దశా, ౧౦౩) రాజ, చ, ౨, ఆ, ౧౮౪౯. 

Ses కచ్చెణీకము. ద్వ. ఏ. (కచ్నెశాటికమ.) 1, కన్యా 
కన్న కయ్యము. ద్వ. విం (కన్నె+కయ్యము. తమ. “న కన్నెవయనునం గచ్నిటీకంబుం 

యుద్ధారంభము, తొలిపోరు. ఆం. భాం ద్వి. దప్పి), పిదదం బతిఛ క్ష యగునామె ,తిదక 
౨.౨.౨ భర. భ్ష్మం ౧) అ. ౧౧౦. వేశ్య.” కానీ ౨, ఆ. ౧౭౧; 2. వేశ్యకన్యా 

క స్నైకలంపు, ద్వ వి (క న్నెగాశలుపుం చ్రశమసంగ చశమరతి. “క, .ధనగత్తుం డపుడు తనవెలి 

మము, తొ రికూటమి. “సీ. సీతభాను; డా చారు కనిక, బనివెను ఫుస్పనుగంధికి నొనరంగం 

బగిరాదుంచోండియె: గన్ను వైచిన కన్నికలపు ౫ న్నెణ్ంమునగు సొదడంబఆపింన్ ముల్లా ౨౩ 
9% అనాలి జ్ ఇ క్ 

య్రురురుం. నషం లి ద్ ౧ ర, మ్ వెం కాఫ్, గ డిన aE 

కచన్నికూర్శి. ద్య. ఏ. (కన్నషాకూర్మి) వ్రథమాను కన్నెజుగు. బే స శ్రీ Gన్నుశఎజుయన 
రాగము, తొలివలపు. “గీ. మాననీయశశాంక | -మాచ్చు తెలిసికొను. (శ్రా 

కోమలము లైను యామినీసనమయములు6 బర్యం |కన్నెలేడి. ద్వ, వి. (కన్నెగాలేడి కన్నియలేడి 
కమలును సాతులుగ నొందు వలవంత జన యః ౨, ఆ. ౨౮. 

విభుండు, కశ్నెకూర్మి (వశాశంబు గాక కన్నెనరులు, ద్వ. వి (శన్నె్శాసరులు కన్యలకు 
యుండు వైషు 9) ఆ రార వలెం జూడ ముచ్చటగా నుండు ధాన్యవి'శేషుముం 

కన్నెర్కము. ద్వ. ని. (కన్న +-అేకము.) 1. గన్యా 

తము; 2. పెళ్ళకన్యవృథభమరతి. “గి. గజి 
పననాండవో కచన్నెర్య మిడ.” సండిళా. 
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“సి, 44గ౦ంబూరరాజనా ల్క న్నె సరులు. 'వాంస. 

ళో, ఆ ౧౨౮ 

కన్నోజే = కనోజే. (ఆం. వద) 
కన్నోట. ద్వ వి* (కన్ను 4-పీటమి.) కోవము 

ముగ మోటవంటిది) కన్నోటు. 
వలికినట్ట కన్నోట లేక 
భార. శాం, ర, ఆ. 3౯, 

కన్పట్టు = కనువట్టు. “మ. ఉడునూర్జం బఖిలంబు, .. 

పు,ల్కడుగంబడ్డనిశాత ఖడ్జము క్రి యన్ గన్సరై 

* (ఇదె 
"ఆ, మున్ను | క్త 

వృల్కు_-టయు , న్ 
wy 
కన్యః 

కా 

ఏ. ఆ. స్రీ" l. పెండ్రికానిపిల్ల; 2. వదేండ్హపీ పిల; 

పం స్తీ శీ. కూతురు; ర. ఒకాసొకనాయిక; 6. 

కానొకరాళి; 7. దుర్ద; ర. కలబందళ 9. 

పెద్దయేల! స్తా 10. చ్రేకణము. 

సనం «“ 5, స్త్రీ = = కన్య+ 

సః నం ఆ, స్తీ" 1. చిటిశెనవ్రేలు; 2, 

ప. 

కన్యసు:డు, సం. వి, ఆ. పుం, చిన్న క ముండు. 

పా. సం. వి, ఆ. పుం. ఒకానొకడేశము. 
నప్పట్టునన్.” వార. ౨, ఆ. ౨౫, న. ఒకానొకవట్లణము. 

సొట్ట 

కన్సండువు = కనువండువు. “గీ. మండలము ేజ 1 సం, ని, ఈ. స్త్రీ" దుర. 

రిల్హం గన్సండువగుచు . =, వద్మ బొంధవుం డుద కన్యాదానము. సం వి. అ. నం కన్యను వరున కిచ్చి 
యాది పె వెలింగ.”” శ్రీరాధా. 5; అ, ౧౪౦. 

కన్సడు = ge EN ..సవరంబుకోప్పె గన్సడ క్ష 

చేయం పే చడ్డి. 

న్నాశుల్క._ము. సం, వి, అ. న. ఉంకువు పీలి. 
న క్ష నా జ సొప్పకొవ్వ చెట్టు కుక, 3, ప 3౫౪. కన్తైప్ప = కనుజెవ్ప. (ట్రా.) 

కన్నావ = కనుపావ (చూ. కనుపావు కెన్వెలం6ంగు = కను వెలుంగు. (రక్షకుండుం “క. అన్య 
కన్ను = కనుపు, “సీ, శిర సెత్తుమునివే, లివరుస | యసౌధ_స్తుభము, 'పెన్వగ యుడిగించుమందు 

కస్పులు గల్లుబలుకొము ., దశా, 2, అ, ౧, 

ఆ, DT 

కన్సుగొట్టు. దే. స, క్రి" రబ్బేగొట్టు) ఖండించు 
నఆఅకుం (ఆం. పో 

కచ్చెట్టు = కెనుపెట్టు. దే. స శ్రీ (కనుశపెట్టు 
1. ఆణాోచించు. “గీ వరుండ నగునాకు నత్షర 

పురుషునకును, శేద 'మేమియు "లేదు కన్పెట్టి 

చూడ. i రీ శ్ర? "రా. ౨ ద. ౧౦౨౫ 2. కా-చ్చు, 

రక్న్షీంచు. “క., .నీసొములు క,న్పెట్లుకొని 

యున్న వారము...” వరమ. 3, ఆ. ౫౨. 

రా గజా, ( రత శ్రేణి స్త న్నా) 

మి... దశా, ౫, అ. 3. 

కన్నెంటి = కనుంబెంటి. “స, పావురము కన్నెంటి 

మూయ.” నున, 3, ఆ. ౧౯ర, 

గనుమూసిగండ. _ (క) క 

రొశిశాసళిః। గన్తూసినంత. చమ. 3, ఆ. రోం. 

కన్ఫో ఆంగ = = ర “మ సిరి ds 

కన్గొఆం?ి.. అము. ౧, ఆ ౨ 

కన్య. డ్య. వె, ది. "విండ్లికాని పిల్ల. ఆం. భె. ద్వి. 

మొదటిది. 

శనూసీగంగే = 
వారీ 

౧౦౬ ఏ౯ 

కచ్చేగు. డే ఆ 

కెవటను. సం. 

పెద్దపయనునం, గచ్వెలుఃగు సుతుండు.. నువ, 
౧, లె ౧౧.౫౨ 

(కను? వేగు తెల్ల నాణు 

చుండు, తిల తెల్ణ వాయి. gn వినవచ్చి దొంగగా 

యని, యొనరల నొక బొండళొయ్య నుంచిరి 

క న్వే,గిన "వెనుకం దెలిసికొని లాస్ నను. 

బొమందురు.. శుక. నె &, ౨౦౦ 

కన్ఫోగ. జే. నిం (కను-సోగ నేకృవై శాల్యము. 

ల్ * తొటంకరోచులం దటిమిః లసో? మేల 

కువ లిరుచెస మెటుంగు లీక.” ద్య. 3, ఆ,౧ ఏ౯. 

పుం నాబృవానుగూడ 

కహ్లునడి- మోసము, నటనము. 

an తుం 

కపటి, సం. విణ. (న్. నీ న్ కపటము గలనవాండుం 

కవటించే. సం. అ. కీ. మోసముచేయు. “క,,, 

సఓీమిననునిేకే, 

య ఏ౬. 

కవటింతురె,., "వరాహ, ౧౦౮) 

కపటేకుండు. నం. విణ (ఆ. ఆ. అ కవటి. 

కవర్టము: సం వి ఆ. ఫుం 1. గవ్వ; 2, శివుని 
జటముడి, 

గ్ ధృతి. గంతి కవర్డి* సం. పి, దొ భం. తివుండుం 

మ ద్రభూవతుల నెయ్యపుల న్య కలనన చాలు6| కపాటము, సం, = కవాటము. 

దూఫుల జయించి,” రొఘపం ౧) ఆం ౭. సం: పసల పాణి, సం, సె వః ప్రా భివ్సు: పుం 
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క-పాలభృత్తు. సం. విత్. పుం. శివుడు. తోడ నొకవంక తూనిక వచ్చినదొొడ్డకపిలె.' 

క-పాలమాలి, నం. వి, న్. పుం. శివుడు. వరాహా. రా ఆ. ౮౯. 

కపాలము, సం, వి అ. పుం. న 1. తలఫుజ్జై; 8. | కకిలోవాము. సం, వి అన ఇర్తడి, 

కుండ పెంకు; ల గుంపు; కీ బెచ్చపుకప్పెర.. | కక్పవల్లి. సం. వి ఈం స్త్రీ, గజపిప్పలికో. 
కపాలి, సం. ఏ. న్, పుం, 1. శివుడు; 2. స కకక, నం, వి, ఆ. 

సంకరజాతివాండు. విణ, (న్. నీ, న్ఎ కపాలము | ఒాన్యాజీవర; 

నలిగి యున్న వాడు. వుంద. 

కపాలం. చే, మ్ మల్జవిద్య యందలి యొకానొక కకిశ్షము. నం. విం అ. పుం. 1. ఎయిఫ్ట నలుపు కోల 

విసురు. హంస ౧, ఆ. ౨౦౬. సీనరంగు; 2. నలుపు వనుపు కలసీనరంగు; శి. 
కపి. సం. వి. ఇ పుం 1. కోంత 2. పంది; తే. చల్లి] బల్జనుడ్డి న, ,ద్రాకామద్యము. విణ. (అ. ఆ. అ) 

మడ్డి; డీ. విష్ణువు; ర్. సూర్యుండు; 6. ఉసి ను Ls కమ కలసీనరంగు గలది; 2. వనుపు 
7. “వీనుల; గ్ర కపిలవర్ష ము. ఇం ఈ. స్తీ? 1. నలుపు కలసీనరంగు గలది. 
ఆడుకోంలీ; 2. ఆండువంది; 8. ఆంజేనుళు. కవికిర్ణ ము. సం. వి. అ. నం 1. కోయితల; రి కోట 

కనింజలము, నం, వి. అ. పుం 1. చాకకవవ్నీ; 2, కొమ; లీ మదురు 
క ' 

తెల్ల తీతువుపిట్ట; 8. కముంజు. శఫీకనము. భం. పి ౧2, పుం. ర, అంభాళముళ్; 2. 
కళ జ రీ ప. సరం ని, న ప. కలంజువ్విశే; 3. దిరినెనము*ో; 4. రావి; ర్. 

పితానుం అం. ఏ. (౮౭9౦2) సేనావతి; అధికారి. బిల నుక; 6. పోతన. 
“పీ సీమమట్టు ఫీరాొదు చేసి దస్త్రైల్ 'వ్రాగీ 3 

యేకం శ్రి కపితాను ఇిత్తంగాట్టె. నందము. పోడు. సం, వి, అ పుం. పరుణుయు విణ. 

5 1. చిన్నయెజ్లచీవ; 2A 
౨ ఆ 

ఏ. ఒకానొకనది; ఓ. బండిగురు 

శ. (అ. ఆ. అ) నీరు (రాగువాయడు. 

కపిళ్లము, సం, వి అ పుం, 1. వెలలో 2. అభిన కపురము. వై వి* (సం కర్పూరః) కర్పూరము. 

యవా స్తనిశేషము; 4. వెలగవండుం అరం m0 కం లతా లంల 08 
కపిస్థాస్యము. సం. వ. అ. పుం, కొండ మ్రుచ్చు, సరు. చే. వి. శభ, సొగను. “చ, అపుడు ప్రభా 

గోలాంగూలము. వతీరమణి...లతాకృ్ళతిం, గపురు కొంది 
కవిరశుండు. సం ని ౨. ఫ్రం 1. రాముడు 2. వచ్చిన...” శుక. ౨ ఆ. ౧౮౫ ర౫గిగాం 

అర్జునుండు- కపోతపాలిక, సం. న ఆఅ, స్తీ - ఇంటిముంగుచూ 

కపిల గం వి. ఆః స్తీ = 1, కపిలనోవ; 2. అగన్నేయ ఈగ చేర్నజి చిన పొవురపుగూడు. 
దిశయందలి యాంజేనుగ; 8. ఇరుగుదుళీ; 4, కపోతము: సం, వి అ. పుం. 1. గువ్వ; 2. పావు 

కలబందళీ; ర్. మెజప్పు; 6. రేణుక. రము; 3. వక్నీ; ఓ. 'పూవురపురంగు; ర్, ఆఅఫినయ 

కెపిలము. సం, వి, అ, పుం. 1. కుక్కు; 0 చిల్లమడ్డి; వా స్తవిశీవము. గనం వణామే వినయ్ తాల 

8. కపిలవర్భము; ఢీ. కపి విలపర్ణ ము గలయెద్దు. విణ. ఘూే శంభునిరూపణే కింకరోమిళి వదనేధ్యా'ే 
(ఆ. ఆః క్షి పీలసర్జ ము గలది. చా౭౦జలి రుచ్య లే కపోత స్పకరోజ్ఞేయ 1 అప్ప 

కపిలాక్ని. సం. వి, ఈ. స్తీ. 1. శింశుపళీ: 8, మూలా పార్శ్గ్వతంం” ఆభినయ దర్చేణక్. షో, 
బుడమళీ' ర3_9: కో వెం 

కేపిలుడుః సం. వి, అ. పుం. 1. ఓకానొకముని; 8, కపోదాం దే. వి. పెద్దవిల్లు, బలువగవిల్లు, ఆం. భా. 
కపిలాచార్యుండు; 8, సూర్యుడు; 4. అగ్ని ద్వి. ౨౧౨ 

హోశ్రుండం. కఫోలము. నం, ఏ. అ. పుం. గండము, చెక్కిలి. 

కవిలె. దే. వి (క. కకిశై 1. మాట. (శ. ర. వా| స్వకపోలకల్పితము = తన బుద్ధివలన స్వయముగా 
ర. తూనికతాయి. “ఫీ. సరిగా జగత్స)పంచము | _ గల్పించినది. 



కప 

కవ్చం దే. వి (క. కప్పెం మండూకము. (ఊరుగు 
కప్పు, చిరికప్ప, బోదురుకప్ప, తలకప్ప, రాచ 

కచ్చ మొ. ఇందలి భేదములు.) “ఆ... .కచ్చలం 
గాచి యెలుక పాముగలికిం బుచ్చె” ద్వా. ౪. 

ఆ ౧౨౧. “*చ...పాండవవతసాతి స్కీ మన 

మటు గాన సెస్పుడును మాచెన: గపృయిలంంగుం 

చామవవై,యంనికి యెజుంగ వచ్చె...” భార. 
డో. 3, ఆ. ౧౦౭. (కవృయొలుంగుంబాము. 

ఇది గోముఖ వ్యాఘ్ర) ముపంటిది.) సా: కప్పకాటు 

చాంవనపోటు “గీ. బువా కప్పకొటు బాందనపో 
టును, లేకయుండం జేసె... “ద్వా. ౪, ఆ.౧౩౨౦. 

కచ్చకుబుపు. చే. వి* (కప్ప +కుజుపు ) కవ్నపొక్కు, 

ఎఎడళో కాళ్లు కాలుటచే చేర్పడుబోొబ్బ. 

(శ. రే వాం 

కవ్చచిన్న- చే. వి, (క. కస్పెచివ్స్ర) అలిచివ్ప, కం 

బూక. ఆం. భాం అ: ౧౬౧. 

కప్పటము. డే, ఏ. (కప్పు. థా కవ్వు;మూ:త.(బ్రైఎ 

కహ్నడము. వై, వి. (సం, కర్పటి. క. కప్పడం 

వేం వస్త్రము, బట్ట. ఆం. ఫాం ద్వి. ౧౫౧; 2, 

చినిగానబట్ట, జీర్ణ వస్త్రము. “క. కడవసములంం 
గోలలు గృప్పడములు వీరలధనంబు ,.,” భారం 

ఆపి. 2 ఆ. ౨౨గి పారి ౨. ఆ. 9౫% 9 
టెబట్ట. “ద్వి, వట్టుగవ్పసమును బట్టుంగచ్ప 

డము.” పండితా. మహిమా. ౧3౧. పు 

కచ్చడికంబళి. చే. ఏ. పికరకపుగంబళి. “ద. గద్ద 

కంబటు గప్పడికంబట్ట” పండితా. పర్య. కర౬.పు, 

కచ్చడీండు. ద్భ. పి (కప్పడము: ఇ ఈడు) == దాస 

వన ములుగల==-ఫ కుడు, 
=) అజ 

“ద్వి. చెలంి నానాజేశముల కప్పడీలు, కలకలం 

బుగ గముఖ్ గట్టి యేలేర” పండితా. పర్వ. 

చివ్నాముగంగట్టిన 

టో కిణాం. పు. 

కవ్చతాళము, మి. వి, (కప్ప[తాళము)ు ముద్ద 

బీగము, (శర బ్రాం 

కప్పనాగురు. బే. వి. (కప్ప-నాగురు.) చిజుకవ్చ 

కాటువే పనులకు గలిెెడురోగవి శేషము. (దూ. 

కప్ప నావురుడకప్ప'నాగనరు. “ఆ. నరిడి పువ్వు కప్పనా 

వరు కడుఫూంద. , , వారి. ప్రా. క్? ఆ ళన 
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కప్పము. దే, వ. 1. పన్ను, ప్రజలు రాజునకు 
ఇెల్లించుసామ్యు. “క్ట __చరమండలంమిల ధరణి 

వతుల, నదిమి కప్పంబుల ముదముతోం గొను 
చును., భార. ఆది. ౧, ఆ. ౭; 2. కానుక, 
సామంతులు శ్రభువుల కిచ్చుబహుమలతి. “మ, 

నజతాఘాోటకహోటక చ్రముఖముల్. గవ్చంబు 

లొప్పింపుచున్, విజి తారాతులు మ్రొక్క... 

హః. ఫూ, ౧, ఈ ౧౬ 

కప్పరవడు. ద్వ. అ. క్రి. (కప్పరము4పడు.) సంభ) 
మమందు. “క. వెప్పిన నంకయు విని నే, 

నవ్వుడు తల యూ:చి యమృవాబేవిమొగం, 

బొప్పారం జాచి నవ్వినం గవ్చరవడి నన్ను. 

బలికి, . విష్ణుం నా. ౧, ఆ. ౨౦౬ శ్రై ౫ 

ఆ. ౧౯౩. 

కప్పర పాటు. ద్వ వీ. (కప్పరపడు. థా సంభ) 

మము తొట్రుపాటు. “డా. కచ్చరపొటుతో 
నతని: గన్షొని , రంగా. ౧, ఆ. ౭౦. భాగం 

౬ స్యాం, 33౨౨ ౧౦, న్యం. పూ. ౨ఈ 

కచ్చరము. చే. వి. సంభమము, తొట్రుపాటు. 

(చూ. కచ్చరవడు, కచ్పరపాటుఎ 
కప్సలి. జే. ఏ. (ఈ. కప్పల్ ఎ ఓడ, నాక “సీ, విర 

హోంబురాళి చాటి రథాంగములు బోరగిల నిడ్డ 

వనీండికచ్చలి యనంగ.” చరమ 3, ఆ. ౨౮౦. 

“క, కవ్పలిలీరునను దేరు కదలక నిలిచెన్ =” శుక. 
౨; ఈ ౧౧ 

కప్పారు. దే. ఈ క్రి. (కహ్వుశాఆకు) నల్లవడు' 

“నీ కప్పారు కేణువు గమలా వ్పబింబంబు రాహు 
మండలమున రమణం గచ్చ” భార. భ్ష్మ. ౧, 

ఆ అరల గ“ట్ా.. .కచా గ్ర, తలంబులతోన యారు 

నృషప్పారె...”కు, సం. కె, ఆ. ౨౪. 

కప్పి, జే. వి. నలక, యం క్ర విశేషము. (బ్రా) 
కప్పికోల. డే. ఏ. ఒకవిధముగుకోలు 'బాణవి శేషము. 

“గ, కప్పికోలల నాకండు దుస్పివదుపు, నొడల 
నరుణాంబు బిందువ్రుల్ వొడమఃకేయ.'సాంభో. 

3, ఈ ౧౭. 

కప్పిడు. చే. స క్రి. (కవ్వ+ఇడు) కప్పిపుచ్చుః 

దాచు. “క. కప్పిడం జీల యొప్పమి, నిస్వుడ 

యొణీంగింపు కలిగ చేని మవ త్తా.” శేష. ౪, ఆ. 

కిల 
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మాజు6 గస్పిఫుచ్చులో కాశీ, ఈ, ఆ. ౯౦. నైష., 

౧, ఆ, రారో. 

కక్పిరి. చే. వి (శహ్వు4ఇపులు.) 1. కొంవెపాటి 

వీశటి. (శ. ర. బ్రా; 2. నలుపు. “గీ. గురుకు 
చంబులు _పైం బచ్చసరలు వాణీ, తుదలం గప్పిరి 

వొలుపార: గదినీ వలినె*' కు, సం. ౧౦, ఆ. 36౮. 

కప్పు 

కప్పిపుచ్చే = కప్పిడు. “క్ల కల్లతనములం పలు కవ్వందెరుపరి. డే. వి. (కహ తెరువు? అరి) కృష్ణ 

వర్ణ అన్ని. (శ, ర 

కవ్వుందారువుషాణ, దృ. వి. (కహ్వు+ తెరువు? జాణ.) 

క్వ. దెకువరి.* “గీ. నిహ్యకలు వెట్టి రవులింప 

గవ్వదరువుుజాణ మంటలు వెదచల్లం జాగ 

మిగులు” అచ్చ. నుం. ౧౬౬. అం. స దేవ. 

౧ల౮్. 

కవు. జే. అ. శ్ రోము వ్యావించు. “ద, * విష కప్వుంద్రోవదొర = కరర రసాల స రడి 

ముద్భవిల్లి న్కల్లడలను విస్ఫులింగము లం గబ్చంగం వేల్పునా; నొప్పెవ.కప్వు' ద్రోవదొరయున్. .. 

బక్వున,..” భార ఆది. ౨ ఆ. ౧౫ స క్రిం సమీర. ౨ ఆ ౧౦౫, 
1. మూయు. “పీ. కరఠలయుంగోలి వక ములు కవ్వవద్రో,వరి = కవ్వుంచెరువగి. సాం. ని. దేవ. ౧.౨. 

, “క,...వాణి యనం, |కహ్వుకొను. చే. అ. క్రిం నక్కి. (కప్వుకొను 

స్వార్థమున) రృమ్ల,చ్యాసించు. “క. ఒన్పనితకమ 

శాం, ౫ ఈ 3౨౨ ౪; 2. దాయం. “టా, కము చి త్తముంగవ్వకొనుటు నుక్తలంబు గదు 

చెప్పుము, ..ఏమియుం, గచ్చక...” వరావాం రయ... భార. విరా ౨ అ 3౬. దశా, 

౧) అ. ౯౦; 8 ఆచ్చాడింవ(జేయు. “కీ పసృలి అ pats Uy hos ప. 

కళాసంబు గప్వుదురు పాజగ మింద విద్యా మ Sr వ. స్ట 
ధరాొంగనా విట గణంబు”” హర. ౫ ఆ. ౧౦; ళం Mess మ ల; 

&. చుట్టునుండు. “క,.,సకీయలు తన్, గప్ప న 

కొని వెంట రాంగా...” సా. ఏ, ఆ 63. వి 
1. నలుపు. “సీ. ధవళొతీ తొంగలి తజచు జోప్పల 
చెన్నుక ప్పనువీకటి గవియుడేరి. భార విరా. | కసా టెరవుదారి. డ్వ. వి. ఆగ్ని. (ఆం. పద 
౨, ఆ. 3౭; 2. వీశటి. “చ. తనపయిరాజు | కై టేటీగొంగం దే. వి (కహ్వు+విటిగొంగ) జల 
రా వెన బకంగుండు కాలవశా్థి నేగుచో, రాముఃడూ. వేంకం చేర. ౨౧. 

మునుకొని' కహ్పుమూ(క యును ముట్ట...” వా, న. | కప్వుడు. దే. వి. కవ్వం ఆచ్చాదనము. (శ. ర 

రి ఆ ౫% 8. దంకతశము, *చ...తా, కప్వుదెంచే. జే. అ. క్ర," (కవుషూ తెంచు స్వార్థ 

గచ్వూక, 4 ౨౨ -కార్ధ ఒకు, అఆ 

గలవాకిలి యట్షిబుధు:డు కప్పంజాలున్.” భార 
కం ‘ 

కవ్వటిల్లాలం. డే. వి. (కప్పు ఇల్లాలు.) కాళి. జేంక+ 

చేవ. ౭. ఇటే; కవ్వుటైదువ. 

మరకొమరాలు మాటి నళిమండలిపేరిటి కప్ప 

లన్ని యున్.” వా. న, ఈ, ౮ 4. ఆచ్చాదనము. 

(శ. రు; ర్, ఇంటివైకచ్వు+ (శ, ర) విణ, నల్ల 

నిది. “గీ. ఉప్పరముపేర నొప్పెడుకప్వుట 
నటి, నుష్పరిలి,..”ఉ. రా, ఈ, ఆ. ౧౪౫% 

కప్పుంగుత్తుక పుల్లు, చే.వి. (కవ్వు+-కు త్తుక 4-పులుయగు.) 

మున.) కము. “ట్, ఉలబుముచు చెలెడుం 
pp య 

బినుగు ల్యుగ్కగతిం బడ ఘోేరమూ రియై, యణి 
ముటీ6 గవ్వు చెంచు విలయ్మాభ్ర ము ఇవాడ్పున 

ప భార దో, ౧, ఆ. ౮౯. 

కప్పుబల్ల. చే. వి. (కప్ప్వు+బల్ల) ద్వారముమోంది 

పలక. (శ. ర 

సీలకంఠము, "ఇెనులిం ఒర కవ్వు.గుత్తుకపుల్లుగ కవభమలం జే వి, (కచ్వశామలు) కాటుకకళొండ, 

ముల పెల్లు దొలంగె,. అచ్చ. కిష్క్0, ౬రం అంజనవర్వళము. (శ. రం 

కచ్వంగత్తుకవాంయు. చే. వి. (కవ్వగాకుత్తుకవాండుం కప్పు మేనిగాము, ద్వ. వి, (కవ్వుగామేనిశగాముం 
సీ లకంళుండు, శిన్సండు. గీ కచ్వుంగుత్తుక శన్మిగృవాముం (శ. ర్ఫ 

వాయు...” అచ్చ. చాల. ౧౩, ఇటే: కవ్వు కప్వుము త్తెదువ. ద్వ. వి. (కప్వుగాము త్తెదువ.) గారి, 
మెడవలంలి. అచ్చ. నుం. ౧ళో. పార్వతి. సాం. ని. చేవ ౬ 



కచ్చు 

కవ్వరగందము. 'వై.. వి, 1. కర్పూరపువాసన; 2. 
కర్పూరమిళితచందనము. “సీ. ..కప్పురనంద 
మొఅపు నెజవ.” ఊఉ రా, ౭, ఆ. ౨౫6. 

కచ్వురగంది. వై. వి, (కచ్వరముగాగందిం. కర్పూ 

రమువంటిపరిమళము  గలస్త్రీ; స్త్రీ “ఊ... 
నందుని ముద్దుంజెళ్లై లా,కవ్వరగంది రాధ యను 
కన్నియ ., స రాధా, ౧, ఆ. ౧౨. చందా. ళో, 

UU 

ఆం ౧౬౬ 

కవ్వురపుటనంటి. ద్వ. వి. (కహ్వురము+ ఆనంటి.) 
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కప్పెరయున్ "మొల బచ్చితో ళలంన్* టా, 

వారి. ౨, ఆ, ౧౨౬. ఆం. ఛౌ. దిర్వః ౧౩౨౩3; 2, 

భికా పా కృము బిచ్చపుగన్నె. “చ, కరమునం 
బట్టి భిక్షనొను కస్పెర గొప్పది గాదు మానె: 

డ్కటరుదు...”” చెన్న. ౫) ఆ. ౨౮౯ హరం 

గి ఆ. ఫీ; 3. వాసంలి, కుంవటి. “గీ. అనుచు 

నబ్బూసురుం డెంచునంతలోన, నుకియ నిప్పులు 

రాలు కచప్పెరయం మొగము, మాంద మసిబొట్టు 

మించ నమెలంతే రాయగల” శుక. ౨, అ. ౧౯౨. 

కర్పూరకదళిశీ. ఈ. రా. ౬, ఆ. ౨క. దీనిక (వృము = కక్వురము. “చ, .కృవ్రపున్, వలపులు 

రూపొాంతరములుం: క చ పుటనంటి. వను. ౧, ఆ. 

౧౨౯ క,వవనంటి య. ళో, ఆ. ౨౮౩ ఇ 

మాజఖ.,.” ఆము. ౧, ఆ. ౭౧. ఆం. భా. ది. 

౧౬.౨ 

కవ్వూరపు బెండ. ద్వ, వి. (కవ్వురము-- బెండ) గంధ కప్రములక. ద్వ- వి. (కప్కము? ములక ఎ కళ్వుర 

మూలము, ఒకరకపుబెండళీ. (శ. రు) పువంగళీ. (శర 

కవ్వురపువంగం ద్వ. వి. (కవ్వరము-వంగ.) కూట కఫము సం. వి ఆ పుం. శ్లేష్మము, తెమడ. 

వార్తాకి, ఒకరకఫువంగశ్తో. (శం ర కఘఫాఏ, నం. వి, ఇ. పు. 1. సొంటి; 2. మిరియాలు + 

కబ్వురబోగి. వై. వి. (కష్వురముగాబోగి) సస్యవిశే కఫీ. సం. విణ, (5, నీ* న్.) కఫరోగి. 

వము. “ద్వి, పొలుపు కొనక శచప్పురబోగి | కబంధము. సం, వి, ఆ పుం. 1. కడుపు; 2. మబ్బు; 

వేలా.” విష్ణు. ఫూ. 3. ఆ. (శ. రబ. ధాన్య 

విశేషము. (వృ త్తియం దేకవచనాంతముఎ) “టా, |: 
కవ్వురబోగి వంటకము... .౨ఓివ్వులుగా భుజిం 

చిర...” భీమ. ౨ ఆ. ౧౨౩౯. 

కవ్వురమద్ది ద్వ. వి, (కష్పురముశేమద్ది) ఒకరకపు 
మద్దిశో పిన. శకుం. ౨, ఆ. ౧౯. 

కప్పురము. వై. వి. (సం. కర్పూరక. క. కష్వుర 

కర్పూరము. (వృ ల్లియందు వాల్లు పర మగుచో 
“ము” వర్మ లోపము వికల్చ్పము, ఉదా: కపహ్పురగం 

దము, కవ్వుర పీడెము మొ) 

కవ్వుజణా0ం. చే. ఏ. (కవు నాయి సిలమణి, 

నీలము. ఆం. భాం ద్వి, ౨౭౮. సాం, ని. షా 

౬౧. 

కబ్వవేల్ప్చు = కణీవేల్చు. సాంబో. ౧, ఆ. ౧౧౫ 

క్పెక్కు.. దే. అ. (క్కి. (కహ్వు+ఎక్కు..) నల్లనగు. 

“క కొప్పును రోమావళియును, గప్పెక్కెను... 

యావన మెనన్-.” వరాహా, ౯, ఆ. ౧౦౦. 

కప్పెట. చే ఏ. ఒకజాలివకీ. “సీ. వంగవందును 
గోరువంక కాప్పెట...” నుద. 3, ఆ. ౧౯౪. 

కప్పెర. వై. వి, (సం కర్పరః. క. కచ్చరైఎ 1. 

కపాలము; పుజై. “ద, కఆజచినపీనుంగున్ వెడంద 

3. సముద్రము; క. ధూమకేతువు. “గీ. అర్య 

నుదయా_స్తమయములయందుం గృష్ట్రకాంతి 
ఘోరకబంధంబు గప్పఃజోెచ్చె.” భారం భ్మ్మ . 

౧, ఆ ౧౧. (ఉద మా సమ శే ను*రకం కబం థై? 

వరి వాగకకు. అని మూలము) పు. న. తల తెగి 

పోయినను ర్రుశ్తేడు మొండెము; అట్ట, నః, జలము, 

కబంధో:ండు, సం. వి, అ. పుం. 1. ఒకానొకరాక్ష 

నుండు; 2. రాహువు. 

కబరము. సం, వి, అ. పుం. న. 1. వ్వ; 2. పులుసు, 
విణ, (అ. ఆ. ఆ) lL. మిశ్ళము; ర. నానా 

వర్ణ ములు కలది. 

కబరి నం. వ. ఈం స్తీ" 1. కొవ్వు; జి. ఖర 

పుష్ప ళం 

కబళ్లనము. సం. పి, అ, న కబళించుట, మ్రింగుట 

కబళము. సం. వి, అ. పుం. న. 1. అన్నము మున్న 

గుచానిముద్ద; 2, మళ్స స్టివిశేవము. 

కబళించే, నం, సం క్ర" 1. మ్రింగ, తిను “క, 

తద్దా కృంబున్ = క,..కుక్కవదుపు "వెనుకకున్ , 

జడీనెం గబళింప నొల్పక...” భార శాం. 3, 

అ, శీలా (శ. ర; 0, నళించంజేయు. హగ్ 

శైరచాకరములగ ర్యంబు కబళించి...” మార్క 



కజబా 

౨, ఈ ౧౮౯; 9, కడుపునం బెస్టుకొను; 

జయించు. “డా. . .ఫీమృన్యాణిం గబళించి పాండ 

వులు జృంకృికవి కృదులీలం బొల్బుటన్ భార! 

దో ౧, ఆ. ౧౭; డ్ వట్టుకొను. “సీ. అంగు 
ళంబుల నల్హ నలకలు గబళించి మోవి యాని 

యొక్కింతు: గాయ.” భార వికా 9, ఆ 

3౧౦; ర్. అంతర్షతము?ాం జేను; మించు. 
ct క. ఘనతర గర్జాధ్వనులును ఘునపభ మఖ 
లంబు: దూంటుకన్టాడుతూర్య, స్వనములును౦ 

గబలీించుచు, ననిలకనయుంసింపానాద వుడళిం 

'బెలుచన్*” భార. భీమ. ౧ ఆ. ౨౨౬ 

కచొాడము, డే. ఏ. అంజెమువలె: గట్టి యెడ్ల మోద 

జేసీ తెచ్చెముకసవు మున్నగువాని జంటమోపు. 
(శం ర 

కబాయి. దే. ఏ. (పాం కచా క. కబాయి. త. 

కపాయ్) అంగీ. “సీ. నవపుష్పువనము నానా 
మజంల్ గృచ్చినవచ్చపట్టుం గచాయిబాగు 

ఇచఇెఅవ.” కళా. గ అ, ౧౭౯. 

కచాయీా = కబాౌయి. “రగడ. చాదరలు పెకిణులం 

చక్కనికబాయాలం” వాంసన ౫%) ఆ ౨౫౬ 

(శ. ర. పూ 

కబురు. చే. వి. (సీం: ఖబర్ ౧) మ, వృత్తాంతము; 

సంగతి. అం. ఛా. తృ. ౫3; జీ. దంభము, 

బడాయి. అం. భా, కృ. ౫౩; లే. విశేషము, 

ర్రోక్తసంగతి. “క. ఏగంధర్షపురంబున, ే(గన్ 

మిము: గంటి కబురు లింలే నెలవా, వేగయున( 

బోయి వచ్చెద...” పార్ట. ౨, ఆ. ౧౭౩. 

కబోది. చే. ఏ. అంధుడు. (శ్రా) 

కబ్బపుంగారువరి. ద్వ వి, (కబ్బముగకూరువరి) 

కావ్యక_ర్దుకవి. “క. అని యొల్టవేల్పులను, బే 

ర్కొని కబ్బపు/గూరువరులగురుని: గడంకన్, 

సొనియాడి, ..” అచ్చ. చాల పీఠ, ౧౨. 

కబ్బపుంగూర్చరి కబ్బపుంహారుపరిం ళ్ బంట్లు 

కబ్బంపుంహార్పరుల్ +... ”నీలా. ౨౨ ఆ. ర౯. 

కబ్బపుంచే :కరి = కబ్బపుంగూర్చరి. సాం. ని. మాన. ౬, 

 కబ్బము. వై వి, (సం. క'వ్యమ్. ప్రా. కబ్బక్. త. 

కాప్పియమ్) కావ్యము; | పృబంభము. చ 

జిహిష్టకా కిసలయతూలికం గొని లిఖంతురు 

612 కను 

కబ్బము.. ,”” ఫీము ౧, ఆ ౧౨ వరము. ౨, 

ఆ, ౨౩౨3౪. 

కబ్బముస్రోయాలం. ద్వ. నిం (కబ్బముగాప్రోయాలుఎ) 

సరస్వతి. (క్రీ గిబ్బ డాబ్బారగుండు ,కబ్బంబుప్రో 

యాలు. . “అచ్చ యం, సగే౬ల 

. క చ్చాయి క కబాయి. “షం Mr) మేలు,కుళ్లాయి 

కబ్బాంు గొమృంచు నొసంగి ద్వి. వరమ. 

౬; ఆ. ₹ర౨. పు 

కద్బి. బే, వి. మోసము. (జా) 

కబ్బిలి. జీ. వి. శాండికండు, కల్ణు విక్రయించు 

వాంయం (శ. రు 

కమండలము. వై, వి, (నం, కమండలు. క. కమండలు 

కమంగడలుపు*. “చ,,.సానికై, యొపష్వుకమండ 

లంబు,..” పొంస ౫, ఆ. ౧౨. 

కవుండలువుః, నం. ఏపి, ఉం పుం. న నన్నా క్లనులు 

“గాసి ద్రైవ్మాణారులు గాని ఉవయోగించు దగ 

విధపు జల పొ త్రము. ఊ. పుం. |. జాపి; 2, 

నాలుగు పాదములు గల బకానొకజంతువు. 

కమటము. బే. ఏ. అగసాలెవానికుంవటి, “చ. కమ 

టము కట్టెసంచి యొ కగల్లును.. .”వాంస. ౨, ఆ, 

౧౮౧. “గీ సమయ నాడింధమాగ ణి. సాంధ్య 

రాగ, విమలళిఖ మింటిజాకమటమునం గాంచి.” 

రా, ని. ౪, ఆ. ౨. 

కమఠము. సం. వి అ, పుం. 1. తాంబేలు, 2. 

చెనురుళ త. అందుగుల. ఓ. తాగదీటియెముక. 
న, మునికృమై పాత్రము విణ. (అ, ఆ. ఆ 

పొాట్టిది. 

కమరి* సం వి, ఈ, స్తీ * ఆండుతాంబేలు, ఢులి. 

కమత కాడు. దే. ఏ. (కమళముాకాయడు.) సేద్య 
గాదు. అం, భాం ది. ౨౨౨౯౨ 

కమతేము = కమ్మతము. (చూ. కమతీ:డుం) 

కమతీండు* టే.వి, (కమతము + ఈడు.) సేద్యగాండు. 
“బీ "వెదురు చేథ్ కలుపు దీసి దినంబుం గాపాడు 

కవుతీలు మా “కేకలములు సుమ్థం” సా. ౧, 

ఆ. ౭3. 

కమతు.డు = కమతీండు. సేవకుడు. (రావణుండు) 
ల్ గమతులం జేసికొనియెల 
రావూ, రా ఆ. రాం 

వానవాదుల. 



కమ్ 

కమనీయము. సం. విణ. (అ, ఆ. అఎ 1. కోరందగి| కమరులువోవు. చే. అ 
నది; 2. మనోవారమైనది. 

కమను(డు. సం. వి అ. పుం. మన న థు డు. విణ, 

(అ ఆ. అ) L. ఇచ్చు మా రై. కాము 

కుడు; లే. అందగాడు. 

కమరి* డే. వి. కమరు, ఒడ్రాణము, ఆం. భా. 
ద్వి. ౧౫౦. 

కమరించే. దే. స క్రి. (కమరు ఛా మేం 
అసూయ మొ. కలిగించు. “క. ము న్నింద్ర ప వసం 

బున, నున్న తె మెయి ననుజతేనుజ అ! 

సీ, వున్న తెజుంగు దురోధను, కన్నులు గమరింవ 

నతడు కడు వగ నొంచెన్” భార. శాం, 3, 

ఆ. ౧.9౮ 

కమరుః డే. అం (క్రీ. (క. కమరు) 1. కాలు, ద 

నుగు. “క కని దానిచుట్టు శుండెడు, సనలం 

బును జూచి త్త వా _్తరజివ్యాల్ , దనికిన సెటి 

కలు గమరునొ, యనుతలంపున. ..” భాగా ఆను, 

౧), అ. ౨6౪౯ 2 ఎండు, శుష్క ంచు. (భా 

కమరులువోవుు; 8. కాగు త ప్పమగు. “సీ, 
ఎగా గాలిన యునువకంబములతో. గట్టిన 

గమగమం గమరుగారి.” దశ. 9, ఆ. ౧౬ డీం 

వాంజిపోవుః “గ్ తీయవిలు చీనుగమి దొల్చి 

తినియొనేనిం బొదలుం నావేడియూర్నులం 

బువ్వుందేరు, కమలే బిట్టబయ లగు గర్వ నేఖ” 

పిన. శకుం ౨, ఆం ౧౯౦; లొ. ఉఊడికిపోవు, 
కరంగు. “చ. కమరె నేషకోకినద సై రవపం 

కలం 'శెవలంబులున్ ”' భార. ఆది. ఇ అ 

౨౬౬; 6. అజుగు, జీర్ణ ముగు. గక బడ బాగ్న్య్య 

నలాగస్తు ర్థులు, కుడిచినకుడు పఅుగం జేసి కుశల 
పృదుల్కయ్యెడు మాకు ననుచు వలచే, గడ పు 

నిమిరి చదువ గట్టికండ్లుం జమరున్.” విజ్ఞా 

ఆచా. ౮౨; /. అనూయము. కలుగు, (చూ. 

కమరించు.) వి. 1. కాలినకంపు. “సీ, కమరును 
నార్తనాదములును బెల్టు XA... వర్గ, నద్భు 

తోద్భవం _బె “బినమసానలంబు.” ఖర. ఆక. ౨, 
ఆ. ౧౫౧; 2. ఒాణాము. we లజ్జ యమురోని 

Bo =; వలుంద వద్రాలకమరు 

గర్వంబు సూప కానీ ఏ, అ ౨౪౯౦. 2, ఆగి. 

6౮13 కమ 

(కమరులుగాపోవుఎ 

ఎండు, శుష్కించు. “క. ధారాగ్భృహమున 

నుండిన, నీ శింతయం నింకెం గొలని నీరులలో నం, 

భోరువా కదళీనవా, కారంబులు గలయం గోడు 

గమరులునోయెన్ *” కు, నం, ౫ అం ౧౬౯. 

కమర్ను. బే, ఆ. (క్రి. కందు, (కోవమున)ు కము, 
“క, భీము డిపుడు గమర్చిన మోముతోడ, విదు 

రవదనంబు: జూచుచుం బెవవు లదర.” భార. 

ళ్, ౧ ఆ. ౧0౦౯న శ్రీ/ (కమరుఛా, టే) 

కమరుచు, ris (శ. ర 

iy నం, వి. ఆ. స్త్ర 1. లత్రీ చేవి; 0 డొ త్తమ 

; 8 ఒకానొక ఫలవృత్షము. 

se నం, ని అ. ఫుం 1. లామరలేకు; 

2, రాపులులప, 

కమలజు(త * సర. ఏ 

కమలను. న. సారనవటు. పుం, 

శివుని చేతియిణ్లి; ఒక జూతిలేడి. న, 1. తొమర; డె, 

ఎజ్త తామర; ఏ. నీరు; షే. "గి; ర్. ముందు; 6. 

కడుపులో నొక పృక్కనుండు యొజ్జనిమాంసము; 

7. క _త్రియొజ. 

కమలవనము. సం=కమలవండము. నిర్వ రా; ఆ. రర 

కనులవషండము. సం. ఏ. అ. న కమలసముదాయము 

గలది = తానమరకిొలను. “అ ఇట్లు కనులషండ 

హగ్ పుం కమల డను డు, CA) వాం 

నం. ఏపీ, అ. పుం 

మిక్కడక్య_డవడ, నభిమత ప్ర కారహోరిలీల, 

"గేలి సలిపి...” నిర్వ, రా; ఆ ఒర. 
కమలాకరము. సం. సి, "౫ పుం. తామర్శొలనుః 

నిర్వ+ రా ౪, ళీ 

కములాముండు, సం. వి, అ. పుం. విష్థువు. విణ. 

(అ, ఈ, ఆ పద్మములవంటి కన్నులుగల వాడు. 

కమలాపండు. నం. వి అ. పుం 1. విష్ణువు; 2. 

సూర్యు: డు. 

కమలాలయె. సం, వి, అ స్త" లక్షీ, 

కమలానను(డు. నం. వి. ఆ పుం. బవ. 

కవులించే, జే. అ. క్ర" ఈకఖాంచు, విడ్చుం 

అనిన స సు. విని నమి రతె మరణ 

పరిచే, దంబు విచ్ళేదంబు వేసీ పతిం. దలంచి కమ 

లించి.*” క, నం. గి, ఆ. ౯౮ స శ్ర" (కమ 

లుథా ప్రే) కమలంజేయు, కంద౭కేయు. 
“థీ కమలించెం గాక యంగజవిరోధిశిరోధిం 



కమ 

దల కెక్క_ం జాలెచేహొలబవాలంబు*' వను, ర, 

రు గం 

కనులిని, నం విం ఈ. స్త" 1. శామరతీలగ; 2. 

614 కము 

కమిచీ. హిం. వి, కశము, కొరడా. (జాం వల 

కమిటీ. ఆం. వి (౮Cంmmittee) సంఘము, ఏడే 
నొక వనిచేయ శచేర్పడిన సంఘము. 

తామరకంపర; ర. ఆామరకొలను, “క, +, పతియు | కమిక. సం. విణ. (బు, త్రీ బు.) కాముకుడు. 

నాతియుం, నిలిచి కొలిచి రపుడు కమలిసీకట| కమియు. బే. ఆ. శ్రి ఓ కవియు వైంబడు. ర్స్ 
భూమిన్ .” నిర్వ, రా ఆ ౬౫ 

కమలు. చే. అ. శ్ర* ఓ. కందు. ఆం. భా. కృ. ౯౯| 

రి. కాలు. “మ ఇనచండాంతులం బతముల్ 

కమలి యే నెచ్చోటికిం బోవలే, కునికన్ ,..” 

ఛా. రా కిష్కింం ౭౧౦. ఏ. వై వర్ణ్య్యము; 

విన్నదనము. “సీ. కాళికావిభునిడా కాలితాటిం 
ఫులకమలు చేరని నాటి కముదహితుందడు.” ఏన. 

శకుం. ౧, ఆ, 3౯. 

Ca య్ ది ణా ప్ థి కమలంచు. డే, నః శ్రీ (కమలుథా ప న్ు 

లెంచు; కాల్చు, (ప్కబంధ, 90) 0. 

కచులర్చు = కమలుచు. 

కమలో త్తరము, సం, వి. ఆ, న. ఫనుంఛము కునుమ 

పువ్వు. 
కమసాలవాండు. వై. ని లోహకారుండు. (శ, రు) 

కమసాలి = కమసాలవాఃడు. (వాం) 

కమాను. డే. ఏ. (హిం. కమాన్) 1. ఏల్లు, “ఉ,,, 
కసపవ్నీతిపాలంండు. ..ఎన్న సౌటి యగు బంగరు 
నట్టుకమానుపాదుషా),నారికి +. చం రాఃం౧, అ. 

౫౬; ద ప్రయాణము. (శ రు; లి. బడవ 
నడపుసాధనము. ఊదా: . ,వడవకమాను, (వాం 

కమామోసు. హిం. వి. 1. వ్యవవారదతుత, (ట్రా, ) 
2. కాలము. (జౌ; లె. విశేషము. (వా 

కమి. చే, ఏ. 1. కబళ్లనము. “సీ కమి యనలా 

నొప్పు గబశనంబు. అం, భా, ద్వి, ౨౬౦; 2= 

కమికిలి. “సీ. కాంతాజనంబులం కమియార 

నిడుదు రేపురములో మతా-లపుణ్యభఖిత, భీమ. 

3 ఆ. ౭; 8, తృష్పి. “ఊ.. .ముద్దుమో, ముం 
గమియార ముద్దిడుట ముజ్జెగ “మేలుట గాక 

యంండుసే” కఏిక, ౧3 ఆ. ళం. 

కమికిలి. దే. ఏ. వట్టిలి. పౌణివిశేషము. ఆం. భా. 

డి. ౧కం. “చ కమిశండు గుబ్బచన్ను. 

గవ... ””రా వి, క ఆ, రారా “ఆ,,,కమిక 

డన్న మైన, ,”ద్యాః. ౬) అ ౧౦౧ దప్పు ౨, 

ఆ ౧౭౪ 
శ 

కమియః నుద్ధతేచారణముం |ద్రివ్వు చేసదాచార 

ఛా రేయుహుం కొారరవము”” భెను, ౧, ఆ, ౨; 

ర సలంస) తకమగు. “క. కనలి నిశాచరిశే 
ల్కుక్కు_నం గమియంగం బట్టి భీతినొనం డిగిచి 
వడిన్ .”భొ. రా. నుం. రార; 8. మాయ మిక్కిలి 

వుడు, “ద,..దోరవండులుం, గమిసీనవండు 

లున్... .”వారి. ఫూ, ఇ, ఆ ౮౨ (శర. పాం 

“కమిచిని పాఠాంశరము)$ కీ. అతిశయించు, 

ఫూర్థమగు. “గీ ఇ₹న్సియ నిచ్చిన "గేదంగాన్ని 

పువ్వు- మై. ౧ ఆం. రీ, రమ్ము, సాంద్ర 

మను. “చ...వెలున గనుంగవం గమియం 

జెందినకాటుక కచ్వుకై పడిన.” పారి. ౨, ఆ, ర౬, 

నం క్ర" 1. కఆకు “క, తలిరాకు మెయింగువా 

తెజు, కలకంఠ విటుండు గమియయా...”” పారి. 

3, ఆ. ౫౬; 2. తిను; తాగు. “క, కండలు 

చెత్తురును వేగం గమియం7గా, , “మార్క. ౧౩ 

అ. ౭5; త. శ్రమం “గ. అతను దర్సాంధకార 

మంతంతం గమియ.” రా, మా. ౫, ఆ. ౭0. 

కముయే. వై* వి* (నం, కపీింజలక) కపింజిలపక్షీ 

కౌంజుం “డం. కముంబాలం జేలుకలం చంచ 

పతులను.” ద్వి, నల. 3. భా, ౩౨౩. వం. 

కముజే. డే, సం క్ర" కే. కట్టుకొను. “క చనుగవ 

ఘనమో జఫునము, ఫునమో యని నడిమిచక్కిం 
గమిచి విధి కరం,బునం దూంవె దీనిం గా కృిట్టనువు 

వడునె వటలెపేర నంగుళిరేఖల్ చె పు ౫, ఆ. 

౧౬; 2, ఊడంబెజుకు, “గీ. శ పిపరుండు పర్వతం 

బులు గమిచి తెచ్చి, కుప్ప లిడురీతి, . .*వాంసం 
౪% ఆ, ౧౦; 8. కొయికు, “సీ, కమి దొలంకంగ 

సాముగమిచిన చిగురాకు 'జెలువున కిచ్చుకోయిల 

వెలంది.”” చంద. ది, ఆ. గార; ఉం మింగ 

“సీ, ,, వతీస్వామిగతిం బుళింధశ్రేణిం గమిచి 

కమిచిలో స్వా. ఈ, ఆ, ౧౧౩. ఈం చేర్చు, 

కూర్చు. “చు ,.,ఆ, ననవద్మంబు ముఖంబునం 

సగమిచి మేనం జొబ్వు "గాకుండ మె, త్తీన కామాం 
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కము లావహించి రతికంతృవ్యా క్తి "మోవించి 

లిన్.” దశ, 8, ఆ ౧౧౩. వైవ, 3, ఈ 3౮; 

6. భక్షించు, తిను. కాలియుంం గాలనిపీనులప, 

చేలకు నొజుగంగం డిగిచి చెనడులు గముఇం, 

గా... దశ. ౧6, ఆ. ౧౬౨; 1. ఆస్వాదించు, 

రుచిచాచు. “సీ, , ,కదిసిన శెమోవి గమిచి 
కమిచి.' ఊ వారి. సి ఆ. ౨౧౨; రీ ఆశ్ర 

మించు. “సీ. వరుస మోందటి వ్రాలు వ్రాయ 
ేర్చిననాండె కమిచి దిక్కుల జమాంకములు 

వ్రాసి.” పొందడు. ౧, ఆ. ఈం; 9. ఆకర్షించు; 

లాగి వేయు. “మ, . ,దుష్కీ)యాపంకసం, కర 

చె త్యాసువరంపరం గముచులేఖన్. , ,””ఆము. 

వీ. ౫; 10. నొక్కు; ఆదుము. “క. హారపరీ 

కూమిషమున, భూరమణుడు గమిచే se 

పౌంకపుంజన్ను ల్ చిగుగుగోరులకొనలన్ * 

చె షం 2, ఈ, ౧౬౬. 

కమ. డే. వి. 1. శాకనాళము, కాడ. ఆం. భె, 

ద్వి. ౭౭; 2. వర్ష వృంళము, మట్ట. ఊదా; 

తొటికమ; 3. తాటియాకు,. అంభాం ద్వి. ౭౭; 

4. లేఖ; రీ. కర్ణ భూప. ఆం. భాం, తం Xo. 

(ఇది నాలం దర ములకు నుదాహగణము.) వారం 

గ. ఆలో; 6. ఒకానొకళూ ద చాతి. ఆం. ఛా. 

దె ౨రా౨.* కృష. 3, ఆ. ౩౬. ఖమ ౧,ఈ 3౧. 

ణం (ప్రీయమెనది. (వృతి లెయందు నిగా గమము 

వికల్పము. ఊదా. కమ్తని*) 1. ఘాణమునకుం 
(బ్రియమెనది. ఉదా: _కనుశెశ్రాని; 2. జివ 

జ చి, యయెనది ఉదా. ఇ కమ్యందేనె, 3. 

నేత్ర త్ర bein బ్రియమైన ద. ఉదా: _కమనివసీం 

డిటరకము. (కక ఇతరము లూహించునది) 

కమ్మకట్టు. చే. వి. (కమ్మఢకట్టు ఓడినరాజు గెలిచిన 

రాజున కవసర మైనపుడు సంధియొడంబడిక 
చ్ర,కౌారము వంఫున్వైన్యము; కొంతధనము పుచ్చు 

ఫ్ొని నీర త మగుకొలముపజకే రాజువక్షమున 

యుద్ధము చేయ వచ్చిననై న్యము. “ద, శెలు 

వగుమైత్తిం గోయిలవజీరులం దుమైదకమ్తక ట్టు 
మూకల నగొరువంకరాదొరల. , . "చంద్రి-౨అ. 

కం “చ, .వినువనికమకట్టు . ..క్కక్కుస మగు 

రక్కసుల్ . గా , ““కవిరౌం చీ ఆ, రవ “డ్ “9 
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కొల్వదు కమ్మకట్టు. .. సత్యము లేనివట్టునన్.'” 
వేం. వంచ, ౧, ఆ. ౧౩93. 

కమ్మక ల్లి. దే. ఏ. (కమ్మౌక త్తి) కోసుమాయుధము, 
పుష్పూ స్త ము. “ఆ, కనక త్రై మనను: గన్న వెట్టు, 

గండుదొంగ, +౪” కకు, 9, ఆ. ౭౮ 

క మక సింద, దే, విం (కమ్మ్తళాకసింద. ఎ) ఒక జాతికసీ రద, 

వ, =, కలే వేంపాకువ సషేరిమళంబుతో నంబంధించు 

కమృక సిందగంధ ౨బును గమ్మక నీ సీందగంధంబు 

త్రోడం దారొను తు ఫౌరభంబులును 

4 రాలీ, ౭, ఆ ౧౮౫% 

కమ్మగాడ్ను, చే, ఏ. (కమ్మ+ గాడు) మలయమారు 
aM అఖణిలభువా కమోవానుం డైనమాధ్క 

సీ వన చాసీరంజన మయకళ్నే, కార్య లేశంబు 

సు మృంచుం మాము కడిమి మ్రైోయింవెం 

సలకరెళక కం వా ని ఆ, ర 

ఇవ్యచ్చే. వై* వి. (గమిశాఅచ్చు.) అగసాలెవాడయు 

gen వెండి "మున్న గువానితీల తీనెడీవని 

ముట్టు. “డం, అల కొంచనగంబు పేరి శవము 

చ్చున ర సలి వెండిసలాకపిండు 
ఆము. ర్క ఆ, ౧క౮ “సీ. తెలివి 

వెన్నెల 'పెంజితీగలు నిగిడించుచదలు కమ్మచ్చు 

బెజ్జిము లనంగల సౌరి. ౨, ఆ 3౯. 

కమ్మటము. డే. వి, కమటము, rs: 

“ను వ,తిసూర్యుం డనుక మృటంబు | ” చంద్రా, 

ర, ఆ ౧౭. 

కమ్మటాకు. జే. విం (కమ్మ + ఆకు) ఆభరణవి శేషము. 

గమృటాకులును నస్కొము 

దమ్మక్కంతలందు మురిసీరి జంతల్” 

దాః రి ఆ ౧౪౯౦. 

కమ్మటీండు- జే. ఏ. (కమ్మటము"- ఈండు.) ఆగసాలె 
వాడు స్వర్ణ కారుడు. (శ. ర. బ్ర) 

కమడి = కంబళి. (బ్రా) 

క మతశాండు = కమతకాండు*, ఆం. ఫాం ద్ట* ౨౨౯ 

శుక, 3, ఆ. ౫౦. 

కమ్మతము = కమలము. 1. సేద్యము. “వీ చేవార 
మాడింపం బెరింినధనమునం గమ్రుతంబులు వెట్ట 

నా వంచ. సగ ఆ, ౧౩; 2. ఫలము, 

సస్యము+ “వీ కమతంబులలోన గనులు ద్రవ్వించి 
చేవార మాడింది. ..”వీన, శవం, ర్క అ, ౧౭౫ 

సట 

“క _ _ఎడగా,జులు. 

Cus 
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శవురీండు = కమతీండు, ఆం. ద్వ, ౨౨౯. 

(కీ .*: కల్పకంబులపంట న. ప స్వా. ౫, 

ఆ, ౭. రామా ౧, ఆ. pe 

కమ్మన- దే. వి* 1. కమ్మందనము. (ఈ ర); 2. మాధు 

గేర్యము. (క. రం; 8. సౌరభము. *డా....కడు 

దియ్యని కష్తునిపుడు లింపుసొం,పెరంగ నాని 

యాని...” భార. ఆర, ౭, ఆః 

కమ్తనిది. “లయం కమ నగువిల్జు,. = 

ఆ. ౨౯. 

కమనిమః దే. వి. (కమ్తుగానిమ్లు 

రాంకముీ. (శ. రృ 

ఇ న్లుసీరు. ద వి, (కమ్మ+నీరు.) 1. మకరందము, 

తేనె. “ను.. మునే వైనయక్క మనీ;రు రహిన్ 
గూడిన నేర్పరగించుగము లై 
ముథ్.”ఆము, ౫, అ. ౧౨౧; 2. వామాంబుప్పు, 

పన్నీరు. “ఊఉ. భెవము వల్లనింప నొకవంకజ 

లోచన వ్రానె నొక్కల జ్ఞ జావతి మించుగుబ్బవలి 

వన్నులమై మకరీక లావమఃల్ "వావిరిం గమసీరు 

మృగ శాభిరసంబున మేళవించి...” చైవ 3, 

ఆ ౧౦౫౨ 

₹నునూనియ. ద్వ. బి. (కమ్మ-నూనియ.) నంచి 

మె వాన్ని తైలము, సేగంధైలము. ప. 

ఆతడు ఒతైలాభ్యంగ మడిగినం బతి కమ 

నూనియ: చెప్పించి మేను శరము, నభ్య _క్షములు 

సీయ,..”” భార. అను. ౨ ఆ ౨౦౮ 

కమనూని కమనూనియ. “ఊం, .మస లమ్హకు 

గేస్టికము కమ్మనూ మై, నంటి నలుంగుతో aus 

మార్చి యొ ంగిరి ఛౌకవస్ర్రమఃల్. ? వార ౨, 

ఆ, ౮౯ 

కమ్మపంటే. జే, వి. (కమషాసంజూ రక్నతాటంకము. 

య శ్రమించు సర ంచు కమ్తువంజులతళ్కు | కమ్మ 

త డం "దురు లాడ.” రొ వి. 

5, అ, ౧౨౬. స్వా. 3, ఆ 

పూయ్రా = కమృపంజు, (కక్షాభరణవి శేషము.) 

=. మిక్కి ల్మెటుంగుల;? దూకు లాడు నవ 

కక్ష. లికరిఖు లయిన క మృపౌంజులు ధరియించి 

౨ సుర ౧౦౦౪. 

ద్వ వి, (శమ్మగాపి ల్లి) గంధమాన్టాలము, 

గుపిల్లి, ఆం. ఛా. ద్వి రారం “గీ క్త 

డుం 

౧౧. విణ, 

వీనం PD 

9 లెయ్యనిమ, శర్కు. 
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కక్షల 
పునుం 

గ 
0 క్రమ 

a 

పీల్లుల పిల్లలు కారుకోట్ట.” పిన. శకుం. ౧ ఆ. 

రాలా. 

కమ్షపువ్వు = కమ్మపంజాు. (రక్న తాటంకముు “సె (ర 

సరివెణ లాల _క్షకము వూంత్యశాటుక క 

కమపువ్వు- గ్ లాదిగాం గల మేలిద దృవ్యనుల 

నొప్పు, బసదనము: చేసి య టి. 

దాల్చి దశ, ఏ, ఆ. ౭2౭. 

కమృఫూంత. ద్వ విం (కమృగావూంతఎ మెఫూ/త, 

అంగరాగము. చిన్నారిమేన వాసించు. 

బో పొరుగింటికలికిదుటము తొముకమఫూంతల” 
ట త రే 

వేం వంచ. ౨, ఆ. ౨౫౯. 

కమర. వై. వి, (సం. క ర్థారు) ఇనువపని 

(బ్ర లెకెడు జాలి: డదా: కమ్మరవా/డు. 

కమ్మరము. వై. వి ఇనువపని యంబానిపృ త్తి, ఆం, 
భా. a _౨రార 

కమ్మరి వై. ఏ. (నం. కర్తారం కమ్మదఇ. క. స మృగం) 

కమృరపని చేయువాడు. ఆం. ఖా. డో. రారో. 

అచ్చ. అయో ౧౬ యె. ౨, అ ఇరా 

కమరీండు. వై * వి. (కమ్మరి+ ఈడు కమరి.“వ,., 

wen గెలువం దరలుమరునకోం వతి యను 

కమరీండు వెజవునం జేసి యుని చినక అికుటముల 

గుంపులసొంపునం 'బెంపారుకలువక్రావ్విరులును 

+” నీలా, 3, ఆ ౧౦. 

కమరు. దే. వి. కమరు, మొలనూలు. (శ. ర.) 

కమ్మరుభొందు. చే. వి. కండు గాడికి ములనడిమి 

బిగబద్ద, (శర) 

-§ 
నెసీ 

కమ్మరేయు. దే. ఏ. కమరేశు, కేరుకముళశీ. ఆం. 
నం డి. ర౫. (బ్రా పాం 

కమృరేను = కచుశేండు 1 నన ర 

కమువడ. ద్వ. (కమ+ వడు) తియ్యపడ, భత్యు 

ష్ | “పీ కడం ద్రుంచి యుంచినక మ్ల 

వడయు.”” పంచా. రీ, అ ౯. 

కమ వలచే. దే.అ. క్రి. (కమణ-పలచు.) పరిమళించు. 
“గీ కోందనము కమవ లచినచంద మను.” శె. 

౧) ర ౧౮ 

కమవదిలుకాయడు. జే వి (కమ్మగావిలుగాకాండుం) 

గేఇతుధన్య(డు, మన్న థుండు. “న కమ్మవిలు 

కాడు మెజయ: శృంగారవనము,లోని గసరివెంద 



కమ 
ఆశ్ 

ర్ ఆ 
పొద క్రింద వాని నుని చి. వక్రం లో, ఆ, «౭. కమికూక, ద్వః సుం 

(ఇై. క మనివింటిబోదు, కమనివిల్హుడు. మొ 

క మృవిల్తుండు = కమ్మవిలం కాయ. సాం. ని. చేవ. ౮ 

కమ్తవిల్లు. చే. వి. (కమృగావిల్దు ఎ) ఇక్షుధనుస్సు. 

“శా ..కనుని ల్వంచి.... కవిరా, ౨. ఆ, 
ఎజి 

౧౫, 

కమాను. చే, వి మాధుర్యము, తీపి. (చూ. కమ్మాను 
కొను.) 

కమ్తానుకొను. జే. అ. క్రి. (కమానుగాకొను.) మధు 

రత గైకొను, తియ్యనగు, “క. రమా మరువపు 

శమ్మా గుమా వెల లేనిసొను నొజలణగితెవూ, 
ఆ ణీ శ షరా 

కమానుకొన్న సంపంగి, కొమా దయచవేసీ మనవి 
మ శీ 

ఫొమా కొమా” రాధికా. ర, ఆ. ౨౦. 
తి ఆలో 

కమ్మి. వె. | l. వస్తృపుటంచు. ఆం. ధా ద్వి 

౧౫౩ .“సి. వసి:డికముల పట్టుపచ్చడంబు.” భీమ 
౧, ఈ ౧౧౫ గ. బండినేమి. ఆం. భా. ద్వి. 

౨౦౨; ల. లోవాశలాక; లోవాపు-దీంగ. “క, 

ఇమిగదా నడ తుమెద, దొమిగదా బెడ 
= ద డా 

గురులు తొలకరిమించుం, గమ్రికదా మెయి , బీ 

కువల. 3, ఆ. ౨౯. ఆం. ఖా, ద్వి. 300; &£. 

చేసగి, కుడిముక్కున స్త్రీలు ధరించునాభరణవిశే 
షము. “పీ. కుడిముక్క్టల మలు గురి వింద 

చీరులం,..” వనీలా. ఏ, ఆ. ఈగ; రీ. “పీము 

బొద్దు. (శ. ర); 6. వెదురుమొ. చానికమి. 

(శ. ర 

కమ్మించు. ద్వ. అ. క్రి కమ్మితీయు. (తీతతీయుఎ 
(ర సరనభెషలం డేణచెరలు “రేయవంయగ వచ్చు 

మేచాయం బసిండిం గమ్మింప వచ్చు.” సాంబో, |! 

౧, అ, ౧ర ౭. 

కమిచీర. ద్య. వి. (కమి చీర.) అంచులు కుటిన వీర. 
జజ — ల 

(ట్రం | 

క్షమ్మితీనం. ద్య. అ. క్రి: (కమ్మికాతీయు) తీ 
దీయు; సన్నగిల్లిపోవు. “సీ. కమ్మితీసినలీలం గను 
వటునెమేని మిసమిసల్ ...” సా, ౨, ఈ ౪౨. 
టా 

“గీ అంత మనసీజమం ల్రితో యావనాఖ్య, 

రాజవరం డురోజముల్ (వ్కబలునట్టి, కార్య 

ములు వల్కు. 'బాల్యంబు కమ్మితీనె, దుర్గ ములు 

లేక యెట్లొస్వ దొరతనంబు”” పార్వ, ౨, ఆ 

లర 
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శ్రీ* (కమ్ణిశిశూకు కమచ్చునం 
బెట్టి తీయు. “సీ. కమ్రిమాకిననూక్నకలధౌక 

"మునుబోలె: జక్కంగ నిక్కి మెపొక్కు 

మానె.” ఫీ్ము. ళ్, ఆ. ౧౩౨౦. 

క మ్రిబండి, ర (కమిశాబండి) కమి వేసినమ్రాని 

చక్కపుబండ. (శం రం శాం 

కమియచ్చే = కమృచ్చు. “గ్ మార నాడింధముండు 

తావభారవహ్న్న ౦, గ్రాచి ననతూఫుమొనవాండి 

కమ్మియచ్చు,చేత సంఘర్ష ణము చేయం జిక్కి 

చిక్కి, కనంగ నగు జెల్వ లలితాంగకనకలతికలో 

కాళిందీ. ౨, ఆ. ౪.9. 

కమ్మిరించు. జనం కిం కేం మూ: పెట్టు; చొంచి 

యుంచు. “క ఇలు సొచ్చి నకలభాండం,బులు 

కోధింపంగ నొక్కమూల చెసను దొం,కులసంధి. 
గమ్మినించిన, సలసల మశువేండిపాయసము: గను. 

గొనియెన్ * భో. 3, ఆ. రర. (శిర షాః 
6 9 ర్ట గ్రమ్మరించు అని ముద్రి* పా; 2. మూయు, 

కప్పివేయు, “సీ. నిగిడి ఫూలేకుబాగుగం గ త్తి 
రించినగడ్డంబుకొన జొమ్యుం గమ్మిరింవి” హైద. 
౭, అ, ౯౩3. 

¢6 కమ్ము. వై. స క్రి, కమ్మిగా సాంగం గొట్టు. గ 
మేటిజమేటియసటం గ్రోమ్మించుమించుం బొదివి 

మదన ప్రతాాన్నిం బుటము వెట్టి, కమ్మి గద్దియ 

దాగట6 గమి యటికొమం గావింపం బోలు 
శత” టట 4 

"నెత్తమ్లి చూలి.” వను. ౨9 పొ, వేలి, (శర. పొ 

93 జో, గుమి ముది. పాం వి. ఆచ్చాదనము, కప్పు. 
ఒర నీకుల్ము_ 6జెం జోవి షెకమ్ల దప్పించు,.. 

బిల. ౧, ఆ రం, 
Mey) 

కమ్మదల. చే. ఏ. మజుంగు పొటు. (చౌ) 

కమునీరు. ద్వ. వి (కము+నీరు) డఊపజలము, 
ర జార 

చలువ చేనెడుబట్టలు తడుపుట కువయోగించు 

సీబిమందునీరు. (బ్రా) ఆం. భా. ద్వి, 90౧. 

ఆళి శీ 
నొల్లని తకముల పాకు. (క. రః టా 

క్మమము* సం. విణ (అ, ఆ. ఆ 1. కాముకము, 

మైధుశేచ్చ గలది; 2. మనోవారము, ఇంైనది. 
కయి యం. చే. ని, డ్! నేయి. “మ, శ .వ్యానికయిం 

...” అచ్చ. యు. 6౯ ఏ, 

* (కుషాఅయిల) 1. నిమి కము. “చ, , .కర్ణున 



శయ 

కయి నీకు చేటికి మనోవ్యథ...” భార శాం, 
౧ ఆ ఏ౯; 2. షన్ట్యుర్గక ము. “దస్ పిళ్ళ 

బట్టనస్థలం,బునకయి పము...” నవలం రో, 

ఆ. ౯౨. (సాధారణముగా శై యున్నచో 

టుల నెల్ల నాయరమునెే 'కయిరూషము నుం 

డుట గ్రసాంచునది వె. సని, (సం కవికి 

కావ్యకర్త , కని, సొం, ని, మానం ఇఒ 

కయిక వై, వి,(నం, శి కేయా) ఇక్టీక్ట యరాజపు శ్రి కయిలాగు. డే. వి. 

దశరభునిభార్యలలో మూడవది. (ఆం. శుద 

కయికాొనుక దే.వి. (కయికానుక_) ఉ పాయనము, 

కానుక * “లయ శ్రాహి. లీలం జని శ్రొన్విరులు 

ఇాలం గయికానుకలు మేలిమిగ నిచ్చిరి యవేల 

శరభ క్లిన్ రామా, ౧,ఆ ౧౯౯. ఇటే: 

కయికాన్క_* శుక. రి, ఆ. ౮౦. 

కయికూడు. చే, ఆ 18ి/" (కయి4-కహాడు కలుగు, 

సంభవించు. “ద్వి. = పుత్తశోకంబు, కయికూడి 

4 ద్వి, సారంగ. 3, భా. ౧౦౧ పు 

కయికొను. దే, స డీ (కయిషకొనుఎ 1. పొందు. 

“ఊ...దై తేయులు కౌంచేక నతిత్రీ వ్రముగాం 
గయికొండ్రు ముక్త, , ఊం రా. ౫ ఆ. ౧౮ 

వను. 3, ఆ. ౧౬; 2. సరకుగొను. “ఊఉ, కండ 

కిరాతుః డంచు: గయికోక,..”” వారం. ౭, ఆ. 

౧౦౦: 

కయిచోటజి. దే. విణ. (కయి దూజఎకొల్ట, సమృద్ధి. 

“ద్వి పహాయగజరథములం నోవు లెద్దులున్రుగయి 

చూజిలా మాకు: గలిగినకొలంది . .. ఇచ్చుచయు 

రాయ. టో ద్వి భల్లా. ౧, ఆ. ౧౯ పు. 

కయిజౌరు = శై_బారు. (బౌ) 

కయిత = సై, (కవిక్షము.) (ట్రా) 

కయికేము = కయిక. (ఆం, వదు 

కయిదండ. చే. ఏ. (కయిశ్షదండంఎ చేయూ/శ; అవ 

లంబినము ఊంత, “చ,..ఇయశన్ గయిదండ 

గొము...” ఊరా ౬; అ ఒజ “చ,,, 

హస్తము కయిదండ గొంచు...” పారి. 9 ఆ 
రం. “చ, ..తమకంబులకుం గయిదండలు. ., =” 

కవిక. ర, ఆ. ౧౨ 

కయిదు, దే. పి 33 జు, ఒకజాతిపక్నీ. “డొ, దూరము 

గాగ నేగసకయిదుం గని... చంద్రా. ౨, 

ఆ. ౧౦౩, (శర పాం 
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కయిబార. జే, ఏ. (కయి--చార్ర చేతిబార చార. 

“చ, బయలును గెయిలింపం గయిబారలు సాంచు 

వికావిక న్నగున్*” కాళిందీ. ౨, ఆ. ౯౦. 

కయిముట్టు. డే. స శీ (కయిచ-ముష్ట్రు) వేంజిక్కిం 

చుకొను; చుట్టుముట్టు. “గ్. ఇట్టి దుర్శదుం గయి 

ముట్టి వట్టి తెచ్చి, జనులు వెజటంగందం జెజపట్టి.” 

భాగ. ౧౦. సం. ఊఉ ౫౬౦. 

(కయి4లాన్రు వ్రైదండ, 

చేయూత, “చెట్టు వెం, బడిం గయిలా 

సొసంగ., ,.”” కవల, 9, ఆ. ర౭. 

కయివడి = చెవడి, (అం, పద 

కయివారము. యు, చే. వి 1. గనిమయంచు. 

(శ. ర్ఫ; 2. చుట్టుకొలత. (వా వై. వి. 

స్తోత్కము. “ఊఉ వంది జకంబు గమ కయినా 

రము జేయగ, , ఊ.వారిశ్చ. ఈ, ఆ. ౧౧౩. 

కయివాలు. చే. అ. క్రి= (కయిే-వాలు.) వంగు; దీన 

మగు. “జా. వాడినమోముతోడం గయివాలిన 
చూపులతోడ. . ”నుద. 3, ఆ. ౪. 

కయి వ్రాలు. డే. అం డీ (కయి4- వ్రాలు.) జాణ, 

వడు; సృవహించు. “చ... క్రై ౦:దికిం గయివ్రా, 

లం గత్సలిలనిర్మ లధార. . .”ఆము. ళఆ. ౨౧. 

కయిసేంతం దే. వి. (గయిజేయంఛా.) అలంకారము, 

ముస్తాబు. “క, ఎడైతనపుం గయిసేంతేల, రడ్డులం 

నడచిరి పురస్పర ద్భార్యముగా = "పాండు, 3, 

ఆ. 3౫. 

కయిసే యం: జే, స క్క" (కయి చేయు) అలంక 

రించు, ముస్తాబుచేయు. “చ. చెలువలు బాల 

నిట్లు గయిసేయలయ. 44” వను, స్వ ఆ. ౧౨౩౨. 

అ. కి, అలంకారములు పెట్టు, “చ. దినవరి 

బ్రతీచి తగలక గయిసేయవేడు 

కన్,4”పారి, ౨, ఆ రఏిం 

కయాసరుండు. వై. వి, (నం. కసశ్వరః కపీశ్వ 

రుడు. (బ్రో 

ణామలక్షీకిం 

.|కయ్య. చే. ఏ. 1. శేదారము, మడి. ఆం. భె. డిఏ. 

౨౩౨౦; 2. కుల్య, కాలువ. ఆం. భా. వ 

స 3. మంచె. (జూ 

కయ్యపుంగృ చ్చే. ద్వ విం (కయ్యము + క్రృచ్చఎ కల 

వాకీలుండు; కలవాకీలం “ద్ని. గొ డవగొట్టులు 

మడివిడుపులు 'చాల్క గడసరుల్ కయ్యం 



కయి 

పుషగృచ్చలు, ++వారవనికలు...”” చండితా, 

పురా ౧౧౬పు* ఇట్టే కయ్యాల క్ర చ్చ. పాండు, 

ళో, ఆ. ౨౧౦. 

కయ్యపుందిండి. ద్వ వి. (కయ్యము గాతిండి) కలహాోళ 

ను-డు, నారదుడు. “గీ, ,, కయ్యంపు:దిండి. న 

అచ్చ, ను. ౨. 

కయ్యమిచ్చు- ద్వ. ఆ. శ్ర" (కయ్యాముళాఇచ్చుఎ 

యం ద్ధమునకు వచ్చు. “దర, వే చెలలంము 

కయ్య మి మని స వేగసమాద్ధ త సిందూనాదనసం,కలి 

తము గాంగ బిల్చుటయు గృక్కున వెల్వడియె౯ా 

మహేంద్రు:డున్.” నారి. ఉం రి, అ. ౧౬ 

కయ్యము. వె. వి. (న. కలహ, ప్రా కయ్యు 

కే. యెంయద్లము, “టా...శయ్యము సేయుట కప్పు 

డిమనున్.” భార. విరా. ఈ, ఆ. ౧౮౪; 2 జగ 
దము. “ఆ, కయ్యమునకు నెపుడు గాలు 

దృవ్వుదు కార్య,గతికిం జొరవు, ..” భార 

విరా, కే, ఆ. ౨౦౭. 

కయ్యాముపొడుచు. ద్వ. అ. శ్రీ. (కయ్యము 

పొడుచు.) యుద్ధముచేయు, బోరు. “గీ, అధివ 

పీతనయు రడు గయ్యంబువొడు చు, తెంపు వదలక 

విభవంబుపెంపు "మెఆసె.” భారం ఖ్హ ౧; 

ఆ. ౧౦౨౨. 

కయ్యర. దే. వి. తక్కువజాతిముత్యము. (శర బౌ) 

కయ్యాటము. దే. వి జగడము. (బ్రో. నవతుల 

కయ్యాటము. (బ్రౌ.) 

కయ్య్మాలమెకము. వై. వి. (కయ్యాలు-- మెక ముం) 

జంబుకము, నక్క, (ఆం. వద 

కర యు. జే. వి. 1. (క. కళ. త. కనైఎ తీరము, 

ఒడ్డు, “క. హరిభ_క్టి 'లేవగా దు, సర సంసారాబ్ధిం 
గడచుసొధుజనులకుం, గరయై ..గనృసీం ౧, 
ఆ. ౪౨; 2. తరంగము, అల, ఆం, భౌ, (ప్ర. 

౧౫౪; 5. సేకువిశేషము, ఒకరపపువంతెన, అం 

భా, ద్వి, ౮ వై. విణ. (సం. ఖకకః తీక్ట్ల ము, 

(చూ. కరసానఎ 

కరంకముః సం, వి అ పుం. 1. కొ బ్బెరబుజ్ఞ; రై 

కమండలువు; 8, కరండము; ఓ. తల; రీ. ఒకజాతి 

619 కలం 

యురుం బాను, నగ్ని యిచ్చిన...” భార, శాం. 
3, ఆ, ౧౨. 

కరంజము* సం, ఏవి, అ. పుం. కానునళీ. 

కరండము, సం, వి. ఆ పుం. 1, క్తి; 2. లేశెపెర; 

తె. వెదురు మున్నగువానితోం జేసినపూలసజ్జ; ఢీ 
కన్నె లేడి; ర్. బరణి; 6. కారిజము. 

కరంబమం. సం. వి, ఆ. న, కలుపుట. పుం, కరంభీము, 

విణ. (అ. ఆ. అ కలువంబడినదిం 

కరంభము. సం, వి, అ పుం. 1. -ఇరుగుతోం గలి 

పిన"పేలపిండి; 2. వేంచినయవలు; కి. వివిధపస్తుషుల 

కలయికవలనం గల్లంవరిమళే ము; శ. చ్రేంకణముళి. 

కరణించే. చే. స. క్రీ (కరాగు థా. చే 1. 

ద వింవంతకోయు. చా: కౌను కరగించి ఉంగ 

రము వేసీనా:డు; 2. 'మెత్త.బజచు; ఆంగీకరించం 

జేయు. “ఊ. చుట్టణీకంబుకన్ మనను సొచ్చి 
ననుు గరణించి వేండినన్”” భార. ఖమ్మ ౧0, 
ఆ, ౧౪౯. 

కరంగుం చే. అ. (క్రి (క. కర౭గు 1 ద్రవమసు, 
సీరగు. “క. లోహామయ డై త్యనగరీ, గేవాంబులం 
వారశరాగ్ని కీలాజాషలా,దావామునం గరంగి మూం 
డుసమాహములై పెద్ద పెద్దముద్దలు నయన్.” 

ఫీమం ర, ఆ ౧౪౧; 2. వరవశమగు సోలు, 

“చ, రమణభుడానిపీడనం గరంగినకాంతల విస్సు 

రన్నితం,బముల, , +” నసీం. 3, అ. ౭౧; 9 

సీజిగ, భన్మమగు. “వీ వలరాచరాచ వాం డలి 

కాతం కనుటెచ్చం గరంగిన యలకనికరపుః 

జోటు” స్వా, ౨ ఆ. కాసు శీ * కరంగించు, 

దృవమగునట్లు చేయు, “గ, కనుముచొణుని బాణ 

ముల్ గూడ నైదు గరగ నేమి వాటించి 
కరువుగట్టి, పోసి వేసి,..”భార, విరా, ౨, ఆ. 
౨౭. “చ. పెండినగ ల్లరంగి మె, దొరగి 

మొలాముచే యు శ్రీయ... పార్వ ౫ ఆం ౬ 

బె కరంగుట్క ద్రవమగుట, (చూం కరంగుపడుం 

కరంగువడు. ద్వ, అ. క్రి. (కరంగుగావడు) త్మీణించు, 
నళించు, ““వ,..అంతరంగంబునం జెంగలించు 

కొతుకాంకురంబు కర:గువడ వెజంగవడి, 

స్యాం ౬. ఈ ౯ 

వెజకుస్త 6. కంకాళము.'క. ఫురపురం బొక్కు_చు 

బకవతి, కరంకముం జేర బనిచి గారపమున స 

1 0 

కరంచు, దే. స. క్రీ 1. కరంగించు, దృవింపంజేయం. 

చు, స్వర్ణ విభూషముల్ కరంచి,., ” పారం 



క్ష 

౨ ఈ ఈ గీ. వెముట కెంప్రరుష స్త్రీ లశెక్కు.. 

లండు గమ్ దృుగనాళివ త్త భంగనులం 

నరయెో వార. 3, ఆ. ౯ 2. వచళవణఅచుకొను. 

గచ .=కనక్మాద్రిం జావముగ వంచిననీకో హిమా 
ద్రిజాతయా, వడంతిం గరంచు టెంక... అప్ప. 

౧ ఆ. ౨౦; ఏ. భస్తము వేయు. “ద, ,,లలాట 

విలోచనకీలి నిన్ను నిక్క.ముగం గరంపకుండె, . .” 
కేవల. ఈ, ఆ. ౨౮౫; ఓ. వేధించు. “చ విరహి 

అలం గరంచం గలపీకోలు పీరు, , విజ, 3, ఆ౯. 

కరక. ఆభ, దే. వి. హరీతకి, కరకశో. ఆం. భా, ద్వి. 

౫౧. నం, వి ఆ, సీ. వడగల్లు. 

కరకంచే. జే. వి. కరకకాయనీటితో వ్రాసిన 
యంచు. ఆం. భా. ద్వి, ౧౫౪; 2. ఆట్టియంచు 

గలవ త్ర ము. “వ. ..కదంబకావులును గరకంచు 

లును, , .*” ద్వా. 3, ఆ ౧౯౮. 

కరకకాయ. జే. వి. వారీకకిచెట్టుకాయ. “గీ, ఆది 

త్రైద్యుం డతండు దుగ్ధాబ్ధిం బుట్టె, నమృతవ్రూార్థ 

కుంభం బొకహూ న్తమునను, నంబుచరమును రక 

కాయయును నొకట-, చాల్సి,,.”” హర ౬, 
ఆ, ౮3. 

కరకణీ. జే. వి. వేటసాధనవెేషము., “సీ, ,గొర 
క_త్తళములం కరకణీలు.” రుక్తాం 3, ఆ ౭౦. 

కరకము, ఫ్రం. న 1. కమండలువు; 

డం కొ బెరబుజ్ణ, పుం, 1 వడసల్డు; 2. దానిమశో; 

3. మోదుగుపే; ఉ. పొగడసోో 5. మూమిడిలే. 

కరకర = కజికణు. (క త, కరకర) “చ కరకర 

బండ్భ్థు గీటుచు** * చెన్న, ౨౨, అ, ౨౦. క" 

అందుల కసూయం గరకగ మంచు...” సా, ౨, 

ఆ౧౨౭. మె, శ్రీః ఏ£3, తీవ్రముగా. “వీ నికు 

దులు పచగించి కరికర చెదికించి...” చారి. 

వరా, 6 ఆం 

కరకరవడు, ద్వ. ఆ. శీ (కరకరశివడుఎ మండి 

వడు. “క, కరితురగస్యందనములం ౦ బరివారముః( 

"చెగినవీదవ: బటురోషమునక్ , గరకరవడు-చును 

"ెపరిను ఖరకరవంశబుతు 'దుంచె ఖరుని 

శిరంబున్.” మొల్ల. ఆర. ౧౫. 

కరకరి, దే, ఏ. 1. పట్టుదల. ఆం. భా. “పంక 

2. వగ. “చ గరిమం గలింగజంబు లగుగంధ 

గజంబులకుంభ రాజితోం, గరకరి 

భం. ప, వూ 
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గలదుకొమిని నీవలిచన్ను దోయికిన్. వైషు. ౫ 
ఈ ౧౩.౨; ఏ. ఆనూయ. “చ,,.అకం డవ 

మానముచేసి యాక్ళకో, దరి యణులోంగ 

నొండెడలం దశ్చపండై నివారించు దానికిం, 

గరకరిం చొందియుుండి...” దశ ౭, ఆ. కశ్చ; 

4. క్రూరక్యము. “చ కరకరిం గూయం గజ్జ 

యిడంగా ముజవెద్దెడులీల = + పివంచిమోటుగలి 

మోసే యణభళ్ వెడలిన గొలంకులన్ * సొ, 

చక్! ఆ, ౬౦. 

కరకరింతే. చే. అ. కి" కగంబూను; వివాదవడదడు, 

“గీ ఆటులవాం డడి హె చ్చని యాడుచుండ, 
మణియుక (డు వచ్చి వానిపై. గరకరించి, 

యిదియె దొ డ్లని పర్కెనే యాగరాసుల 

పార్వ. ౬, అ, ౭౦. 

కగకరివడు = కరకరవడు. “క, హరిభ కలె మహే 
వ్యరు, బరువడి శివథ్ క్థలయు్యుం బంకరుదనోథుం, 

ఇరకరివడి దూషించిన, నధు లేంగుదు రగ 

మెననరకంబునకున్ *” వద,. ఈ. _౨, ఆ. రో. 

కరకన, వై. వి. 1. విరోధము, వగ. ( ట్రా 2 
అసూయ. (బౌ) విణ. (సం కర్క_శమ్. 

కజకు, ఉదా:----కరళన చేల. (బ్రా 

కరకసా = కరకన, (క. ఈ CD) 

కరక్కాయ = కరకకొయి, (శ. ర. (బ్రో) 

కధగనము. వై. ఏ. (సం, డ్రిశచకః. కం కరగను) 

శన చము, 690కము, (న, ర టాం 

కరనోడ, డ్య. వి. కోరడ్సి సంవె నాటుటడై పొడి 

వొట్టితో నేర్చఆచిననోడ. (శ. రృ 
కర్మగ్శవాణము. సర౦* = కర్భగ్కనాము. 

కర్ళగ్శవాము. నం. వ. అ, పుం. వన్నుపుచ్చు 

కొనుట; 2. పండ్ల. 

కరెజము. సం. వి, అ. పుం. 1. గోరు; డీ. కానుగుకో, 

న పులిగోరు. 

¢C క, 

ఏ. ఆ. స్తీ 
దగినయా వ్ర. 

కరటము. ఉభ. డే. ని. బరణ్. “దరి .. వై రగుళి 

యల కరటాలు సనున్నంబుకరటాలు నిడిన, 

యడవతిత్తులు మూపులందు ధరించి” వండితా. 

పర్య. 3౧౭ పు, సం, వి, ఆ పుం. 1. వను 

చెక్కిలి; 2, కాక; 8. ఒకానొక నాద్యము; కీ, 

చయొనముచేం చ్దుక ( 



కర 

మాశేడుళో; ర. ట్రనుమపువ్వ్వ; 6. వీకాదశాహది | 
so న కుంకుమపువ్వు. 

ఆరటం గ్! పుం. ఏనుగు. 

కరటు:డు, నం. విణ. (అ ఆ. ఆఫ 1. నాస్తికుంు; 

నిందింబంబడిన జీవిక గ బవాొండం. 

సం. విం న్ 

కరడశు. దే. వి అల. "సీ, కాంతాచిను సుఖము సై 

నేదికస్థలి కం నర్నవిక్భతులు కరడములుకు. ఫే 

నంసారజలధియందు” ఖిమ. వ, ఆ. ౧౭౦. 

కరడిగ. వై, వి, (నం, 3 

కరడజియం చే నిం ఫూలనజ్ఞై “డు 

గాల వని సంవణీకొమ్మను వంచి...” సావి. 
న్్, '్రః 

కరడు. జే. పి, 1. అల, “సీ. 

న. 

౧౦౦ 

సగనుబుత్ో్ రాయ 

కరడులు గబజలం Sa Pent 

కరణ.” భారం చో ఆ. ౧౫౨౬ నిర్వ రా. 

ఆ. ళా; భు . ఆ, వెం గరా 

రడి = కరడజయు. 

క రణకమృలు = చే, వి. కరణాకర రలు బుగ్వ వను త్ర! 

ములతో కర్త లాచళ pe బకానొక జాతి 

చ్రాన్హాణులు: ( (శ. రం వాళ 

కరణాము, ఉభం “నై. ఏ. (నం, కరణం, తం కర్ణ్యమ్) 

౫ణకుడు, లెక్క వాంయుం.. “క... తన దొ,ప్పునః 

గొల్పుచిర్ర, ళ్ గుప్తుం) డనువరణముదిక్కు6 జూచి 

యవతకుం పం ”సానందో. ౧, ఆ. ౧౪౯౬ 

ఆం. భాం ద్వి, ౧రా౭. సం. విఅ న l. 

చేయంట, చేంత. “క. దుర్వహవటుతా ప శృయ, 
నిర్వావణకరణబో భధ నిర్మలజనహృశ్చర్వా చరణ 

మవోనుర, గర్వాపవారత్షసంపృక్యాకై కరణా. స 

భోరు విరా. ౫ ఆ. ౪౦౬; 2 నరకము; 3, 

ఇంద్రియము; 4. చేహము; లీ. సాధనము; 6. 

వరమాత, ; 7. కారణము; రీ. తాళ్గశ్లోదము; 9, 
నృత్య భేదము; 10. పూత; 11. శాలను; 12. 

రతిబంధము; 18. యోగాసనము; 1£. జ్యోతి 

శ్చాస్తమునబవాది. (ఇని 11. బవు చాలవ, 

కౌలవ, _తెతిలు గరచ్ వణిక్కు, భద్ర, ద, శకుని, చతు 

ష్పూలర్తు నాగనము, కంస్తుమ్ను వు 15. ఒకా 

నొకదేశము, “ఉ,..కరణ దేశపుజాణగ నుండం 

వోలు నీబొండు, ,, క్రీ జౌ ౧౫; 16 గణ 
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శ్ 

సహ. (అం. పదం 

ఎఐందిన పుష్ప లం 
గొన్ని కోయుచున్. క “చ, కరడియ దాచి 

కర 

కుడు, లెక్క వాండు. 

తెంచి కెడ్డి చెంగట 

కరణాధిపుండు. నం. 

ఇంది, యాధిస్థావదేనళ శ 

k= ఖ్ చాను es 

వపించె. నేక. ది టం స్య ౧కు 

పుం. 1. జీవుడు? 2. వ్, ప్న 
~~ 

అ 

| కరణి, డే. విధము, రీతి. “క. తరణి వొడిచి 
కముము నెఆచు, కరణిని...” భార కొం. ౨, 

ఆ. ౧౬౦ “గీ,. రెండవ వెల్పుచేని,కరణిం సొలు 

వున్న దొర బొడగాం ఏ 

ఆ. ౫౦. 

యిపుడు” సీలాం ౨, 

సెళణిక వె*నిః కసినివ కక న్మూగృద్డు, “ 

గరణికల్ ని_స్థరెంచు చను, 

ఫోక్ నటింపుచుళు.” భండితా. పర్వః 

కరణిక ముం వై వి. కరణవ్బి త్తి, (కరెణీక 

వాడుక ఆం. భౌ. క, ౧7౭౪ 

కరణెకపఃడం = కరణాము, 'డెష్టి, క్త కలీ: ౫ రణికోల్ర, 

చనుచెంచి, .. ” శర. పరమం ౬, ఆ రర పు. 

కరణేయము. సం, ని అ. న. పయఃపగినవని, “క్ర 
న్వరితగతి సనుయననముచిక, కరణీ ము లాచ 

3ంచి...” భార. ఉద్నో స్ట 5, అ. ౧౩౭. విణ 

(అ ఈ అ) వయఃపగివని, 

నిఫాల్. గూ 

కరణండు నం ని ఆ. పుం. శూద్ర స్త్రీ కిని వైశ్ను 

నకును బుట్టిన వొండుః 

కరతలము, సం ద్క నా న్, ఆఅివేయి, ‘eo nes 

తలద చ్వయావమర్జితేము లై, కందియును మసోనుగం 

ధకునుమ్క తతులం దొంటియట్ట శమకంపు విడు 

వక్క యుండు...” భార. ఆర. 3, ఆ, ౧౬౭. 

కరళలావములకము, వి అ. న అజవతిలోని 

యుసీరికకాయ. (కనంకతనే స్పష్ట మగుదానికిని 

ఇప్రయళ్న ముగ లభించుదానిక నిది యంపనూన 

ముగా: దఆచు చాడంబడుచున్నదిఎ 

కరతిత్తి. వై. ఏ. (సం. కరద్భతిక 1. వట్కసుసంచి, 
శములపాొకులు మున్నగువాని నుంచుకొను వేతి 

నంచి. “ద్వి. = ముష్ట్రిం బరసినకరతి త్తి పత్రాల 

నంచి.” డిఏ. వారిశ్చ. ఊఉ ౫౦౨. పం ae 

పా్రవిశేషము. “ద్వి. .. కావళ్ల ౦ గరతిత్తులను, 

నుదకంబునుగొనుచు. bra పర్య. కక. ఫు 

కరతోయః నం, ది. ఆ. స్తీ" ఇారీవవాపంకాలముదు 

ఈశ్వరునివా_స్తమున హిమవంతుడు విడిచినచా 

నోదకముషలన శజేర్చడిననది, నచాన్ీర | 

సం. 
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కరదివియ = కరదివ్వె, (శ. ర) నృసీం. 3, ఆ. ౮౦. “చ,.,-పాణిస్కాటల మగు 

కరదిన్వియ = కరకిన్వె. డంతపుంగ రవటంబు,..”” ఆము. ద్వా, ౨౫; ద. 

కరదిమె. వై.వి. (సం. కరదీస్ కా.) దివటీ, “ద్వి. కర| _ శీర్ణకరండను. “సీ. ..శీర్ణక రండంబు. వెలగ 
ముక కూర వమురుదు 7” 6 గరదివ్వె గశాటంబు కరవ? బనలును...” ఆం. భాం 

యై 'తోనం హావ” ర. వాగిశ్చ, ప్రా. దష. ౧౬౬ 

వ ye వం, కరవట్టు. ే.?. క రవము. తడియొత్తుక రవట్టు 

కరదీపిక. సం. వి, ఆ. స్తీ డెవజీ, దడిసియున్న దియొ. "వండి తాం పురా. చల ఫ్ర 
కరవక్క. బే, వి వన్నె త స్పినశెంపు, ఆం. ఛా. | కరవాంక న సము ద్రపునట్టున కోర నుండెడు 

ద్వి. ౨౭ ౭. | 

కరవ త్త ము, సం వి. అన, 1. ఆజఎవము 2. జల 

శ్రీడః 3. (వ,కటనవత్ష్రము. 

కరపీడనము, సం. వి. ఆ న. పెండి. 

కరపుచ్చే. చే. వి. సోమకర్క_టిళ్లే (శ. ర 
కరపుటము. నం వి. అ. పుం. అంజని. 

కరబూజే. హిం, వి. (హిం. ఖర్ఫూజా) పికజాతి 

వండు. (శ. ర 

కరభముః, సం, వి, అ. పుం. 1, మణికట్టు మొదలు 

చిటికెన వ్రేలి మొదటిదాశం గలచేతి వెలుపలి 

భాగము; 2. ఒంటెల; 8 ఒంటె; 4. గాడిద; 
ర్. నఖనొమ గంధ ద్రవ్యము. 

కరమర్దము, సం, వి, అ. పుం. కలి విల్లో, 

కరము. ఊభ. దే. అవ్య. (క. కరం) మిక్కిలి. 

(వృషక్షియందు దీనికి మువర్ణలోవము వై. కల్సి 
కము. ఉదా; క కరము డా వెండి = కరనాండిం) 

“క, కర మివ్రము సేసితి మా కరిసూదన ,,4” 

భార. ఆది ౧, ఈ ౧౧౯ “గీ ..ఆప్రోలు 
కరము వెలయు.” అచ్చ. బాలు, 3౨౨ నం, వి. 

ఆ పుం. 1. చేయ్యి 2 కిరణము; రె, వీనుఃగు 

తొండము; క వన్ను; లి. వడగల్లు; 6. హస్తా 
నక్షతృము; ' హింస; ర. శెల్డవరిశ 9. ఇరు 

వదినాలుగంగుళములకొలక; 10. ముద; ll. 

విశేషము. న, 1. ఇం ద్ర, ధనుస్సు; 2, అన్నము. 
సం. వీణ. (ఆ ఈ. అ చేయనది. (ఇది సమా 
సాంతములందే ఉవయు క్షమా, ఉదా, శ్రేయ 

స్మరము. మొ 

కరరువాము. సం. వి. అ. పుం. చేతిగోరు. 

కరవటము. వై. ని (సం కరండుం 1 బరణి, 

కరాటము. WEY మిక్కూటంబుగం గాటుక చక్కి 

నట్టికరవటం బన ఉగదంఢఖండ నుప, si 

చెమ్షునేల. (శరం ట్రం 

రవాండే. దే. విణ, (క ఎ | 3 మిక్కిలి వాండి 

లది. “గీ సౌర కరవాండి దాబ్రలయాఘు 

ళంబు” పాండు. ౧, ఆ. ౧౦౭. 

కరవాయి. చే. ఏ. (క. కరవాయి) గోవా కారుడు 

నుత్తెతోం చార్రము మున్నగువానిని జాలం 

గొట్టనపుకు ఒత్తుకుగా నానిళోవలం జొప్పిం 

చెడీమొచపంపు గందిమ్యైమొగపు. ఇనుపకపి- 

(శరం 
కరవాలను, సం, వి, ఆ. ప్ర. కెల్ల 

కరవాలు. వై. ని. (నం, కరవాలం) కరనాలము, 

కత్తి, ఆం. భెం గ. ౨౧౫. గచ... గొముక 

రవాలసమాయుధువర్పనూరతీ, శ్వరజయలతక్ష్మీ నాం 

బొలిచి శ్రైలజ నిల్చి ము హౌశుముందటన్-* 

కు నం. ర, ఆ ౨౮ 

కరవాళిక, సం వ, ఆ న్త్రీః 1. కత్తిపీట; 2. చుర 

కల్తి. 
కరపీరము, సం* వి, అ. పుం. 1. కత్తి; 2. శా 

నము; 8. భస్మ. న గచ్నేరుపువ్వు. 
కరవీర. నం, వ. ఈ. స్తే. 1. పుత్తులం గన్న స్త్రీ; 2. 

మంచి ఆవ; 8, అదితి. 

కరేవేదన మి. వి. (కరము4- వేదన.) మహాదుఃఖము. ' 

న శద య్,నది దరి బుణ్యతావసవనంబు 

లలోవల a యున్న దో, వెదకుడ మంతదా6క. 

గరవేదన మానుము. . .” ప్రబోధం క, ఆ. ౮ 

కరళాఖ. సం, వి ఆ. స్త్రీ ఆంగళి, వ్రేలు. 

కరసాన వై. వి, (సం. ఖరశాణః. క. కరసానె 

1. రత్నాదికమును సానంబ ట్రైకు చక్రాకారమైన 

సాన. “డు, ..మరుసాయకము త్ గరసానం బట్టీ 

కోకంబుల సేంది లోకము పొగ డ్లలు సేొని 

చంద్బుః ధుక్నాడన్ ల నిర్వ. ఇ అ కరి, 

కర 
చ 



కర 

“శీ ఎనిమిదవపాలు కరసానం దునియాం బద్ద.” 

వి. పు. ర్కో ఆ, 3౯ 2. గందము మున్నగునవి 

తీయు చిన్న సావ. “ఫీ. 3రసానం *షెనివకలి వె 

గందపుబొట్టు, . క్రీ డా. ౨.౨౬* 

కరవోటము. నం*' పి అం ఫం. 11. 

ర మంగ. 

కరా. వై, విణ కర, లీళ్టుము. (చూ. కరా చురక త్రీ ) 
కఠాచేరక త్తి. వై. వి (క కరాశచూరి కత్తి. 

జీ కరాచురక త్తి,” 

ఇశెమర దుంప 

'జా*లంకున సిరాణీ 

స్వాం ర్క ఆ. ౮ 

కరాచురి = కరాచురక త్రి. స్వా ౫% ఆ. ౭౧. 

కఠామారి = కరాచురి. “క, +. తిమృవిభుని కరా 

చూరిం చెగి... రామా. ౧, ఆ. ౬౧. 

కరాటము = కరవటము, 1. బరణి. సాం. ని. స్థా 

౬రీ; 2. శీర్ణకరండము. ఆం. భా, ర్వి. క 

కరాపువు, వె. కన కారము గలపుప్వు) లవంగము. 

(శ. ర) 

కరారు. హిం. వి- (హిం. ఖరార్ ) నిర్ణయము, నిశ్చ 

Me 

శరాొరునామా. హిం. ని 

దస్తావేజు. (బ్రా. వా 

కరాళము. నం, వి. అ. పుం. 1, సర్టరసముతో. గలి 
సీననూ నె; 2. కస్తూరీమృగము. న. కృష్ణ్రతులసిలో. 

విణ. (ఆ ఆ అ) 1. భయమును గోల్సునది; 

2. ఎత్తైనది; 8. విశాలము. డీ. మిట్టప-డ్డు గలది, 

కరాళి. ఊభ, వైం విణ, (సం, కరాళః) 1. చెడ్డది. 

“క ఇంట నెవ్యా రయిన భిక్ష మిడిన ముష్టి, 

వెట్టినం గరాళితేజియొప్పిదము దోయప్క చెగిరిపడి 
యిందులకు మోర 'లెవ్వ రనుచు., బెద్దపులివేో లె 

రొచ్వు నాబినరువోటీి” శుక. 2, ఆ. 36౯; 

2, భయంకరము “గీ. కాళి యుక్కు కరాళి 

సింగంబుకవైన” వరాహా, ర, ఆ. ౭౫ సం, వి 

ర, స్తీ ః అగ్ని జివ్యాలలో నొకటి. 

కరాళించు. డే. అ. శ్రీ," 1. సాటియగు. “క. ఆకొల 

నిశెలన న్నాక్రియ సాకలికిచకోర నేత్రి, యంగజ 

క్రి గరాళింపుచుం దన, లోకంబి 

పువ్వుదోటలో వి విహరింవన్*”” విన్లు. నాం సే 

ఆ. ౧౭౧; 2. బొబ్బలు పెట్టు. “వ, ,,ఎరగలి 

గొని శాలు శాలానలంఖుకయివడిం నదిసీ శరా 

లీలా 

628 కది 

లించి,..”వీర ర్క ఆ లె. సకిలించు. 

Sa .కరాళించుగుణ్డములు.” రం. తా, యు. 

ళం పు; జ మొణుంయగు. “వ సాగ 

మేయంబుల?, ..'భౌగ. ౧౦. స్క, ఫూ. 

౧౧౯౯౬ త్. [పన మండిజినుం “షు అన 

వి sss a లేచి గద్దియ డేగ నుదిదీకి 

యొటి: 

వగ 

నన్ను, లే 

హరిశ్చ, ఉం ౧ర౭౮ర వం 

కరాళికనము. ద్య. వ. (క రాళి4- తనము దౌొష్ట్టము, 

చెడ్డకనము. “ఊ. వాలి చ,శాపశేళిం గడు చాలి 
కరాళిక నాన నాన లో, మాలి విరాళి పౌళినుకో 

మారుని మోవాఫుటాలి చైం (దృన్కీలాలి మదాలి 

వేణి జనరాలి గ్రసాంవః ౪4’ కే 3, అ. 3, 

ఉగ. డే. ఏ. 1. నిదర్శనము; సాక్ష్యము, చ 

ఆల మలయా (ది కుంభభవుం డన్ కతకంబు,., 

వారి జేవళల్ , ర దావనిడి తోమం 

నలం కడంన్ దదీయత, తృలతకు (వా,న్వ 

మాటె కరి, ,.” అము. ర్క ,ఆ. ౧౪౯; 8. మేర, 

అవధి. ఆం. భా. కృ. ౯౧; ర. లక్ష్యము, గుణి. 

“క వరు లెటిగిన నాటిడికింగరి యగు...” 
దశ, ఈ, ఆ. ౬౯్వా కీ మర్యాద. వేంక. మాన, 

ర3. విణ, సాత్యు మైనది. “క. , ,"నకరవవ 

నాన్ని తుహినదీప్పలు కరిగాన్.” భార ఆది. ౨, 

ఆ. ౧౧౯ భౌ రా. కిష్కిం, ౧౦.౨. ఆం. భె 

దం 30౪, సం విన్. పుం, 1. నినుంగి; 

డి. కోంత; (ఈ ర) 8 నాగశకేసరము; 4 ఎని 

మిడిసంఖ్య. 

కరిక. నం, ఏం ఆ 

౧౦౮ 

ఎగ రొకింయు 

por 
కసా 

కది, 

స్త ఆంజేనుంగుః 

కరికాలంండు, సనం, వి, అ, పుం. ఒకొనొకచోడవం 

“క, పర మాళించును ఖీమే,శ్వరు 

ననుముతి: జేసి చోడవంశాభరణుం, డరి కాలుడు 

కరికొాలంండు. ..” భీమ. ౧, ఆ. ౧౧౫ 

కరికోయత. డే. వి. (కర+కోంత) మిక్కాిలిబోధ, 

మహార్తి, “సీ. వారిమధ్య యొవ్వతె కరికోంతం 
బెట్టునో యదలించి మశ్తేభయానలార. ..*” 
రాధికా, 3, ఈ ఉగ 

శపురాజుం 



కరి 624 కరు 

కరికొను. బే. స | క్రి. (కరిశకొను) సాత్యుము చేసి! గడల. వాణిజ్యమురగరిసనమును 'జేయయగలవ 

కొను “శ,..దొరల కెణీయగించి వారలం గరి కలికాలమునన్*" భార. ఆర, కో, ఆ, ౨౯౫. 

కొని యేతెంచె నింటికడకు: గడంకకొం దశ, | వారి, pa య. ఆ, ౧౩౦. 

౬; ఆ. ౫౬. Es సించు. (వె (నం. మృషిఎ గుర్డి ంచు, 

కరిజేకాయ. "జే. వి. ఒకానొకభక్ష్యుము. చ. డీకొను. ' ను. = కరవదు నైనం గరిసించుటయ 
న్న p 49 

చం్మదృకాంకలుః గఏజ కాయలు , , .ఆసిాగాః గల కాని యొవస్ క ఆ బహు 

భత్యంబులు, . 2 హంస, ౧, ఈ ౧౦౫. ' ౧), ఆ. ౧౦౨. 

గార. లణీసెలు బొబ్బట్లు శగిజికాయె లు, 

చెన్న. ళో, ఆ, 3%. సస చితుమూల్లు లాజడింపులు, గరిసింపులు 

కరమ బే, వి, భత్ష్యువిశేప ము: క చ జ్కైరబముడ గాయుకములు గనరులం6 గొనరుల్ =" తత్వ, సాం, 

bi వై. వీ. (శరిసీంచు ధా ఫార్ష ణము, 
ర 

గలు గరిజులు . 4.” వహొంన ౧, ఆ ౧౦౫% ఈ; ఈ ౬౭+ పు 

కరిణలు దే, వి, బం ఒజకజాతిసాలెవాం ద్రు (శర) కకినె, వై. పి, (సం. కర్టాః. త, కెరెనై) కాలు 

కరిణి, సం, వి ఈ. స్త్రీ ఆ తరు వలము వలముభో 'నాల్టవనంకు, “స్వే కరికి 
కరిణిబత్తుడు. దే. వి. కరణజాతివాండు. (ఆం.వదఎ | యనంగను -౯"లువలం తొవ్వ. " ఆం. భె 

కరిదారకము. నం, వి, ఆ. పుం, సింహము, ఏనుగు ద్వి ౨౬౯ 

గొంగ, కోరీరము. నం, వి* అ, పుం. 1. కుండ 8. వెణం 

కరెది. జే, ఏ. ఒకానొకచర్త వాద్యము. ఆం. భా. తురుశీ. ఫ్రం. న. వెదురుమొలక శ, 
వ, ౧౨6౮. కరీషము, సం పి, ఈ పుం న, 1. వణుపిడుగ ; 

క చ ఈక సం, పి ఈ పుం, సీంవాము. 2 “ఫేం 8 పిడుక 

కరిముఖు:డుం సం వి. అ. పుం గజముఖుండు, గణ | కరుగు. యు. దే. వి. (ఈ కరు) పోంత పోనెడి 

వతి, యచ్చు. “చ, కరుగునం బోయుమాడ్కి. నొడి 

శరిరతను, నం, వి ఆ న ఓకానొకరతిబంధను., కంబుగ జాత మలంచునైవడిన్* చంద్రా. 
వైన్, భూగత న టు. స్టకొ, నున్నత ౨) ఆ. ౧౨ వై. (నం, గర్భ) గర్భము. (చూ. 

స్థిజ మఫోముఖీం స్తీ స్ర్రీయం;హ్రైమతి స్వకరకృష్ట కరువు); 2. పరిపొట్టకజ్జ. (శం ర) 

మేవానే వల్లే కరెరతం కదుచ్యశే: ౯ కతి కరుగుడు, బే, వి. సీసము, “కగరము. సాం. ని, స్థా. 
రవాస్యము. ౬. 

కరివియ=కరి'వె. (చూ, కరివె.) కరుడు. చే. వి. 1. గట్టివడినముద్ద, “సీ. అదిచకేర 
కరిమె చే* ఏ. ఇత్తడి మున్న గువానితో శేష) ములవిం దా షం దుగ్ధాబ్ధికడ జనించిన వెన్న 

పీణాదండమును బొదివికొనియుండునట్టు సొర| కరుడుగాని."” వేం. వంచే. స ఆ. ౨౩౮ సా, 

శాయవై నమక్చెడుకదంగము, కకుభము. ఆం, | = ఈ ౨౦౫) 2. దినదినము చ్రాసెడిసంకీర్ణ ప్ర ఫు 

ఛా. వ్ర. ౧౨౬* “గీ. జీవరక్నంపుమేరువు చికిలి| లెక్క-* (శ రు) 
కంప్కుబిరడలును గరిడవచ్చలకరి వె జీని వ్రాంత కరుడుగట్టు. చే. అ. కీ (కరుడుగాకట్టుఏ ముద్ద 

హొంబట్టుగవునెన రాణం దనరు, వీణ యొక, గట్టు; ముద్దగా శోర్పడు. “గీ. కలసి శ్యుకృకోణి 
యింతి నిల్పెను 'వెలండియెనుట,” వాలీ. 3, ఆ. తములు నరుడుగట్టి, విను మమేధ్యమధ్యమున 
౧౩౨౨. ద్రివృద్ధిం బొంది. కక భార. స్త్రీ సీ, ౧, ఈ ఏ౬ 

కరివేద. బే, వి చేల దున్ని విత్తుటకు వాన శెదురు బరొహూం 3, అం ౧౧౯ 

చూచుట, (శ. ర) కరుణ సం, వి. ఆ స్త్రీ, దయ, 
కరిగనము. టై వి, (న0, కర్ష జమ్, క, కరిననంఎ కళరుణిముం నం. వి అ. పుం. 1. ఒకానవొశరనముం 

శేద్యము, వ్యవసాయము, “క, , ,ధరణ్మీనురులు | (ఆలం కారికమకము); గి నిమ్మల న 1 
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మైన్యము;. 2. శోకము. “క, ,,పరితాపము 
ఫొందుచున్న పాంచాలీిం గాంచిరీ, , శరుణము 

మగుడంగం బొడమ.. “భార సొ. ౨ ఆ. ౮౭. 
విణ. (అ, ఆ. అ 1. కరుణ గలది; 2, దీన 

"మైనది. 
కరుణించే. చం. స. డ్ 1. కనికరించు. Ee 

వీనిం గరుణించి....భౌర, ఆవి ౨) ఆ. ౭౫; 

2. అనుగ్రహించు, దయదలంచి యిచ్చు. “జ 

మున్ను విధాత మోకు వరముల్ కరుణించుటం 

జేస..ఊం రా, ౨, ఆ, ౯౬ అ. క్రి. కనిక 
కరించు. “క, కరుణించి యిందు నాకుం, బురో 

హీతుని గాగ మినుపుత్తు,,.” భార. ఆది, ౧, 
ఆ, ౮౮౫ అ ౫1 

కరుబూపా, హీం వి. వృతనిే శేషము. ఉదాొఃాక రు 

బూజావండు.ః (బ్రా వౌ 

కరుమపుసాకిరి. వై, వి (కరుమముడాసాకిరి కర్త 

సాకీ సూర్యుండుం చ్రజంధ. ౭౮౮ 

క్షరుమము. వై. వి (సం. కర్మల కర్మము, చేత. 

(భూః కరుముపుసాకిరి) 

కరువుల కమర. (శ. ర) 

శరుమలి = కన్య. గనీ కమ్మరి కరుమలి. 
భా ద్వి. ౨౮౪౮. 

| 
కరువు వై. వి, (నం. గ్రావా కొండ, పర్వలము. 

Il 

“క, ,కరువ యనంగా, గుట్ట యనం దిప్ప యనం 

గృన్నట్టును శైలాఖ్యలు.. “ఆం. భా. ద్వి, 

౨రోర. 

5 రువటిల్లు, డే. ఈ క్రీ" తడంబడు; వజయ “చ 

'బెదరుచు నంతరంగమున ్ఫీతికిం గందపడంబు 

నుట్టి ప,ల్కెదు. , , మోవియంఃం గపవటర్లిన. 

సీనుగి నించతేల్సడం, బొదవు డం 

యుగ్మ ని నా జెజీ10పు 'మేర్చడన్.”క, సం ఈ 

ఆ, ye: 

కరువలి. డే. వి. మ. వాయువు, గాలి 

ఆం. భా, ప్ర “కీ కరువలిచేం దూలు 

కపి క న ష్టం గా. భార 

ఆది. 3, ఆ. ౧ర_౨* 

కరు 

వరిదోరవజప్రపయి నిదురం గొతలుంనుకీయలో 

అచ్చ. అర, ౧౧౯. 

కరువలికొడుకు. ద్వ- ఏ. (కరువలిషాకొడుకుఏ వాయు 
పుళ్తుండు. 1. ఆుజనేయుయు. మొల్ల. నుం 

ఇ; 2. ఫీముండు. (ఇదే. కరువలికొమరు(డు, కరు 
వలిపట్టి మున్నణన "వెణుంగునది) 

కరువలిచేట్టము. జే. ఏ. (కరువలి ₹ చుట్టము.) వాయు 

సఖు(డు, అగ్ని వో తుండు. “వ, . ,అక్కరువలి 
చుట్టంబు. . ,రవులుకొని. . .”వారిశ్చ. 3, ఆ. 
౧౨౦. (ఇటే కరువలివిందు, కరువలిచెలికాండు 
మున్న గున వెఖుంగునడి 

కరువలిబలుతొలం జేజే ద్వ. వి. (కరువలి4-బిలు+- 
తొలుజే చే) గాలికక్కూసి, తృణావద్తండు. 

“క్ష, బేరజపుం, గరువలిబలుతొ లువే జే, నరుదుగ 

గు కాం కనివెం గడిమిన్ నీలా. ౧, ఆః 

2౪. 

కరువలియెక = కరువలికుడువరి. “సీ, కరువలియెర నెజ్జ 
మురువుందామరబొజ్జ నెసంగువాండు శుభంబు 

లొసన(గువాడు.”” ఎచ్రబంధ. 330. 

కరువలిరిక్క.. ద్వ. వి (కరువలి+-రిక్క. స్యాలీనక్ష 
త్రము, (శ ర (బ్రో) 

"కరుడు, చే. ఏ. 1. శుష్కుమక్స శ్రము: ఎండిన 

చేయ, అం. భా. వ్ర. ౧౬౦ (కజువాడు శ. ర్య; 

2. కృష్ణమినము, (ఆ. పదు 
ర 

కరువు. యు, జే. వి. 1. పోత పోనెడియచ్చు. 
“ద, కరువునం బోనీరో విధీనికాంతి సుధాబ్టి 
తరంగం జెచ్చి గండము వొనకంచిరో.. భార. 
అను. ౧) ఆ. ౧౮3; 2. అచ్చునం బోసీనబోమ్మం 
“ఉ..,చిత్తరువో కరువో యనంగ, , టా 
హక ౧, ఆ, ౬౦; తీ. కరగెడుమూసం “క కరు 
వునం బూరితేమై భోోవారసములోం. శాలునట్టు 

కు నం ౫ ఆ ౯౯ వై. ఏ 1 

గర్భము, “క ,,అ ట్లియ్యిరువురు నువయోగిం 

పంగరగరువులు త త్తత్స) కారక లితములయ్యున్.” 
భార. ఆను, ౧, ఈ ౧౧౧. (ఆథగర్భా 

సను, ప్రా, స్తే, అని మూలము.); 2. వరిపొట్ట కజ్ఞ, 
(శ. ర 

కరువలికుడువరి. జే. ఏ. (కరువలిశాకుడుపు- ఎర) | కరువుగట్టు. చే. అం క్కి. (కరువుగాకట్టు) అచ్చునం 

గలిదిండి పాము, “సీ. తెలికడలిని గరువళికును బోయ, “గీ, ఇరుష్పుకును సౌఖ్యరసములః గరువు 
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626 ళ్డ 
జాలిఇెజకుల.. “సీ. భృతపిండనిభకర్కురీఖండ 
ములతోడ, .,” ఆము. ౨ అ 23. 

కరును. యం, చే. వి. పచ్చిచర్తము. (ఆం. వద | కర్క_శేటువు. సం. = క రేటువు, 

చై. 

ఆ. భె, వః ౧౧౭. 

కరూశము. సం. ఏవి, అ, పుం. ఒకానొకచేశము, 

ఇటే; కరూషము, 

కశేటువు. సం. వి. ఊ పు). చెద్దకొక్కె.ర. 

కశేణువు. సం, ఏ. ఊఉ పుం* 1. వీనుల 2. కర్ణి 

కారము శ. స్తీ అంజేశుంగుం 

కరోటము, నం, వి ఆ న. శే, తలపుజై; రి బట్టల 

చెట, 

కరోటి. నం వి, ఇ- స్తీ . కరోటము, పుళైః 

కర్కంధువు. సం, వి ఊ, పుం, స్ర్త్రీ. 1. శేంగో. 
రి వృణమా. శ్రీః Ll యుద్ధము; 2, కాడి, 

కర్మ్కటకము. సం, వి అ ఫుం. 1 ఎండ్ర కాయ; 

2, ఒకానొకరాళి. 8, ఓకజాలిచెజకుళ. 

కర్క_టకి* సం. వి ఈ. స్తీ l. ఆంయఎం డ్రి; 

గొడ్డుకాంకరళే. 

కర్కటము. సం, వి, ఆ. పుం. క్షే ఎం డ్రి;2. కొక్కెర; 

8, కర్కటకరాళి. ఓ&. నూయగుదోనకో; ర్. అభి 
నయవా _స్టవిెశేషము; 6. శామరదుంవ; '.ముల్టు; 

8. రతిబంధవిశేవము; 9. బూరుగుకాయ; 0. 

(తా నుధండప్రుకొనం 

కర్కటి. సం, ఏ. ఇ ఈ. స్త్రీ, 1. ఆందుపీత.2 దోస; 
3. బూరుగు; 4. స్వరము; ర, వే దువీజలో. 

కర్మము, సం వి, అ. పుం. l. ఎడి; 2. అద్దము; 

ఏ. కుండ; ఓ. 'తెల్బగుజ్జము ; ర్, నివ్వు; 6. 

కర్క్యు.టరాళి; 7. నూంగుదోసనే; ర. అందము. 

(శ. ర 

కర్యరము, సం వి, ఆ పుం. 1 అద్దము; ఓ, ముద్ద 

రము; ర. కంశకరతాయి. విణ, (అ ఆ ఆఅ 

కే. దృఢము; 2, కఠినము. కార, ఆర ౬, ఆః 
బగ 

కర్కురి* చం. వి, ఈ, కీ పు 1. గిండీవంటి పాత్రము; 

ర, పెనమునుండి వెంచినవానిని వెలికిం పరం 

నువకరణము; తే. దోనళే, “గీ, , .దుర్వారకర్క్ల 

కీఫలా మోదధారంధరీ పరిష్ట్రపవనముల మేత , , 

శుక. 3, ఆ. ఏరా౧. ఓ. కాంతొర మనునోొక 

ఏవి. (సం. సర్గః) పరుపో్టి, కణికు.|క్షర్మశ్రము. సం, వి. అ పుం. 1. కంపిల్లముళి, 

2. కసిందళ్లో. 3. చెజికుీ. 4. క శ్రి; 5. రత్న 
దోవషములలోనొకటి. “వ,, .లకునపటల త్రాస 

చ్చ్భిన్న జక్ష్య రకర్క-_సనీలంబు అలనియెడుదోషం 

బులు గలవు.” రక్న ౧౬. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. కఅనైనది; 2. గట్లియెనది; శి. కనికరము 
లేనిది; 4. 'తెగవగలది; ల్. తెలియనిది; 6.అధిక 

మెనది; '/. బాధించునది. 

కర్కారువు, నం. వి, ఊ. ఫుం. గుమృడిలో 

కరో్క[టటకను సం. = కరో_టము. 

కర్కోటము, నం, వి ఆ పుం. కేం అన్హ్రనాగ 

ములలో నొకటి, (అనంతుడు, చానుకి 

పద్దు: డు, మహావద్దుండం, వక్షకుంను, కరో-ట 

కండు, కుళికుడుశఎఖుందు-వీరు అన్హ నాగులు.) 

2. మారేడు. 

కర్నూరము. సం, వి ఆ, పుం. గంట్టక చోరముళి. 

న. 1. బంగారము; 82, వారిదళను. 

కర్చు, యు, జే. ఏ. కజచు. “ద్వి,,.కల్లీ, వీడు 

కలు గొని వచ్చునెడ మనోేరగము, వెనువెట 

వచ్చుపు త్తని గర్వ...” పండితా, పురా, 

య. య వం, హిం. న వ్యయము. 

+... సెమకు సూ త్రంబులు పన్ని లకూం 

తరంబు కగ్ను వేసి...” ఆనంద. పీతి. ౫౮ 

కర్గకాయ = కరజకాయ. (శ ఈ బ్రా 

కర్ణము. యు, వై, వి. ,(సం* కార్యమ్. పా కర్ణ, 

కార్యము, వని చేయం దగినవని, “టా, కర్ణము 

దప్పెనీయెదురంగస్టపుమాటల శేలయోర్తురు. , .” 
భార. ఉద్యో. ర్క ఆ. అర ౨ “క. పాసంబులు 

గర్భము లన్కియేపునం శేయంగ...” భార. 

ఉద్యో, 9 ఆఅ ౬౯. నిరం చేయందగినది. 

“తరువోజ, *,ఎయ్యది గర్భము, ..” భార. ఆది. 

౬) ఆ. ౨6౭. “ఆ. ఇట్లు చేయువాండ నిదియ 

కర్ణము, +” భొర.ఉద్యో. ౨, ఆ. ౯౬ జే. ఏ, 

భక్ష్యువిశేషము. "డు, + మేలుకర్ణములం పంతుల 

కిత్తురు నిండులగెంగిటం, చ్రేక్తురు, +” దశా, 

రా అ ౨౬౫ 



కరనా 
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కర్దూరము, వె, వి, (నం. ఖర్జూరః) ఖర్జూ రవ్భ క్ మం. 

“ము. సురఫౌన్న ల్ కనినొ ట్రం జిందుగలు కర్ణా 

యం గ, ఆః రోరా. 

. బెల్లి. 

నం, స ఆ, స్తే కెల్ల. 

కర్ణోజలాకము. స నం. ది. న్ ఫుం. "కెజి. 
కర్డ్ ధారుండు., నం. వి, అ. పుం. ఓడ నడుపు వాండు, 

ర్డ గ్రాహుండు. 

కర్ణ వృత్తము, నం. వి. అ. న వెవికమ్త. 

కర్ణవూరము. సం. ఏ. అ. పుం. 1. పుహ్పాదికృతకర్ణ 
భూవణము 2, కంోగేలిళో; 3. శిరీషమునో, టీ, 

బిలకముళో. న. సీళగిక్చ్పలము, నల్లకలువ. 

రంబు లబ్బెందలున్-” 

కర కీటి. ను. ఏ. ఈ. స్తీ 

కర ర్హజులరాక'. 

కర్ణము. సం, వి, అ. పుం. ఓ. చెం; 2. చుక్కాని; 

ర. కన్నము, (శ ర విణ. (అ. ఆ. అఎ) చెవులు 
లేనిది. (వశువు. శే. ని) 

కర్ణ్మలతికం జరం ర్స్ = స్తీ చెపెకమం 

కర్ణలం(డు. నం, విణ, (అ. ఆ. అ) నొవ్చ శృవణ 

శ కిగల వాడు. 
లుల 

కర్ణ వేష్టము. నం, వి, అ. పుం. కర్ణాభరణము. 

కర్హాకర్థి * నం. అవ్య. శ/,వజణషరంపర, ఒకరు విని 

మణీయొకరికిం జెప్పంయగా వారు విని మణియొక 

రికి కెహుటవే వ్వా _ పము. “శా,..కర్దాకర్టిం 

గభలందు ముణ్ము వినమే..,."”ఉఊ. వారి” కి, 

ఆ ౨గా్జ౬, 

కర్హాకర్షి క. నం. వి ఆ. సీ. కరాకరిగా 
ఆఅ) "౪ గ 

అవ ఈక్ళతి ప్రా రంభంబు కఠాక్ర్ర 
౯ ౯ 

మ ౧౩౪ ఆ, ౧౦. 

బఒకానొకదేశము. 

వినుట. 

కావశంబున 

విని 

కర్షాటము. నం, వి అ. పుం. 

కర్షాటి. నం, వి, ఈం స్తీ * 1. కర్గాటదేళపువనిత; 
నడ ఒకానొక సీ క స్త్రీ రాగము. 

కర్ణాతు. జే. విః మల్జియుద్ధము లోని 

(ఆం. వద 

కర్ణి. సం, వి. ఈ. స్త్ర పశువులను గట్టురజ్ఞువు. వి. న్ 
పుం, కర్ణ ధారుండు. విణ. (న్* నీ, న్ఎ కర్ణము 

గలది. 

కర్ణిక. సం. ఏ. ఆ. * 1. చెవికన్య; 2. చేతినడి 

బే వ్రేలు; 3. IM Rs గీ, తామర 
దద్దు; ర్. కంటెనక త్ర. (హేమ. నిం; 6. బాణ 
విశేషము. (శ. ర 
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విన్నాణము, 

627 కర్తా 

కాకము, సం. ఏ. అ. న, కృష్ణా జినము, ఏణ. (అ. ఆ. 

కర్ణి కాచభబము. నం సిం ఆ క్ర. మేరువరకము. 

కరి కారము. నం. వి. ఈ పుం. 1. కొండగోయళ్; 

2. జీల, 

కర్టీరథము. నం. వి అ. పుం- 1. వల్టికి మున్నగు 
వాహనము; ఢి. బాల్బక్రీ డాళకటము. 

క మ్థైజపు:డు. సం, విణ. (అ. ఆ. అజ) కొండజెకాండు, 

కర. నం. వి బు. పుం కే, బ్రా; రి వర మేశ్వ 

రుడు. విణ. (బు. ర్ష్రంబుం 1. చేయ 

వా.డు; 2. అధివతి, ప్రభువు. “మ, రాయల్స్ 
నన్ను సీంవోననం; చును రను శేసె.. 
కృష్ణ. ౨, ఆ. 36౮; 3. వ్యాకరణమున భార 

ఇచ్చు అర్థ ముయొక్క_ వ్యా పారమును ఆక్క యంచు 

నది. 

క_్థనయు నం. వ. ఆ. న 1. కత్పిరించుటు; రి 

తెగయగొట్టుట; ర. నూలుంపడకుట; ఓ. సాలెవాని 

మనను, విణ. (అ. ఆ. ఆ) 1. కత్తిరించునదిః 

2. తెగలొట్టునది. 

కర్దరి. నం. వ. ఈ. స్త్రీ 1. క్తెర్య 2. యోగ 
భేదము; ఛభరణిమూండునాలుగుపాదములయం 

దును కృ త్తికయందును రోహిశీ మొదటి-హాదము 
నందును సూర్యుం డుండుకాలమూ; ఏ. బాణము 

మొదటిభాగము. 

కర్పరీముఖముం సం. వి. అ. పుం. అభినయవా_స్త 

పశేషము 

క_లాణము. సం. వి. అ. పుం. తెల్టనిగోరిజలును 

తోంకయం వెండుకలును గలనల్ల గుజ్జము. “క్త 

తెల్బనియొకక _రలాణ లేజోవాయమున్ మనెష. 

౬ ఈ ౯౬ (శ ర. పాం 

క_ర్టవ్యము. సం. విణ. (౫. ఆ. ఆ చేయదగినది. 

కర్తారు. పం. వి, (హిం. కర్తార్ఎ 1. తురుమ్ము_ల 

దై వము; అల్లా; 2, సూర్యుడు, న ఆబ్దకాతు 

పీరు లని యెన్ని మొన నుండంట్రౌఢకర్తారు 

శబ్దంబు రూఢికెక్కె-ఇదిమ్రునృపఖద్ద ధారావిదీర్డ 

మ ఏ త్హృఖానపుంగవసాంగత్యనరిమ దిబిని.”” కువలః 

౧, ఆ ళం. 

కర్తారుడు = కర్తారు. (అల్ట్రా “శా. స్ప ర్హల్ 
క త్వ నుటంచు నెంచంగ మహాశైవుల్ నునో 
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జద్విష్కన్తూర్తింగా నుతియింప వై వ్షవులు విక్లు కర్శకరుండు. సం, పి, అ. పుంాకర్శ ప్ప కారము 

డంచు సెంచకొ దగం,గరారు డనుచు దురు 

ముల మొదల్లా గొల్వ ** వః 5, ( 

No. 

కరాలు=కరా కు. “గీ. సాశసారెకుం గర్తాలు దూణు 

వారు.” కృష్ణ. 3, ఆ, రోజు 

కా 

క ర్థించే. నం. RD శ్రీ క_ర్రయగు, కార్యముచే మం, 

(విరళ్యవ్యయోగముఎ “ద్వి. క_ర్తయు జడుండు 
దత్కర్శ్య వశుండు, గదర్హింపం దాచెట్టు కర్మ రిబు 

ఇయిఏ.”” వండితాం వాద. ౫క5ర పు, ౧౨. 

పం. (ప్రా కృవ్రాత్మవ (వ్కతులపా) 
కో కర్త. నం, వి. స్త 1. కత్తెర; 2, చురక ర్రి. 

కర్టమము. నం: వి. అ. పుం. 1. బురద; డి. పాపము. 

న, మాంసము 

కర్పమీము. సం వి, అ, పుం, 1. పసు; రి నతి 

రుమాలు, 

కర్నరము. సం, ది. ఆ. పుం. 1. కటావాము; 2. 

కుండపెంకు; శి, తలపు జై; ర్వీ, వెన్నెముక; ర్, 

మేడిశో 6. నివ్వ; 7. ఒకరకపుళ న్రమా. 
కర్చరి* నం, ఏవి ఈ, న్తీ- 1. 'మ్రూనివనుపు వండిన 

యంజనవిశేషము; 2. కొప్పు 

కర్పూర. నం, వి. ఆ. స్తీ" పచంపచుమ్రా,నిపసుపు, 

కర్నూరగంధి. సం, విణ, (ఇ) కర్పూరమువంటినుగం 

ధము గలది. (స్తే) వి బవ న్హ్రవేేసము. ద్వా. 
వ, ఆ. ౧౮౮. 

కర్పూరభోగి, సం. వి. న్. పుం. కవ్వురబోగి. 

కర్పూరము. సం వి, అ, పుం. న. 1. ఫఘనసారము; 

దం వచ్చకర్ప్చూరము. 

కర్చురం నం, వి ఆ, స్తీ 1. వాయింటళో; 2. కలి 

గొట్టు. 

కర్చురము, సం, వి అ, పుం. |. చిక్రవర్ష ము; రి 

పాపము; తి, గంట్టకచోరముళో. న 1. నీరు; 

ర, బంగారము; శి, ఉమ్మెత్త. విణ, (ఆ, ఆ 

అ చిక, వర్ణ ము కలది. 

కర్చురుండు, నం వి. అ, పుం. రాత్షనుండు. 

కర్త = కర్మము. (వని “గీ. ఎలుంగునే నీడకన్నును 
గేశండకన్ను ంజెలలి ఫూంచుసనే కర్మ వం౦ందిన 

లతాంగిలో శివరాం ౨ ఆ. 95౯ 

కర్మ రది సం వి, న్, పుం. సన్న్యాసి. 

కర్య'కారుండు. సం, ఏ. అ. పుం. కమ్మ). 

కర్మ కుండం, 

కి=ంసీిం చువాడు ==య ముండు, విణ. (ఆ. అ 

ED) రూలివాండు, 

విణ. (అ. 

ఆ. అ కెట్టికి పని చేయువాండు. 
జ జ కర్మచండాలంండు. నం. వి. అ, పుం, కర్మే చంజా 

లునివంటివాండు, చండాలకర్మ ము చవేయంవాందు, 

(అహాయకు డు,పిశును:డు, కృతఘ్నుండు, దీర్ణ 
రోమండు నని కర్శచం డాలురు నలువురు. కర్త 

చంజాలునికం టెజాలె చండాలుడు యోగ్యుడు.) 

కర్శజముః సం, వి, అ. పుం. 1. కలియుగము; నై. 

మట్టే, విణ. (అ. ఆ. అ్ఫ క ర్మవలనం గలిగినది. 

ఆ, వ పూనినకర్శ 

ోేకానసాంపవజకు పని చేయువాందు. “మ. జనటీ 

నీవమృతంబు చె మనిన యాసతో క్రి వాటించి 

యేం, జని నానావిథకర్మ కర్శకుండ మై సాధించి 

వే తెచ్చితిన్” భార. ఆను. ౧, ఆ. ౨౬౩. 

నం నిజం (1 

కర ౯. సం. సి. ఆం సీం ls జీతము; 2. కూలి, 
బే 'ఈ 
కర్మధారయము. సం. వి, అ. పుం. నమానాధికరణ 

"తెల గుఆఅము. "మొ, 
యం ల 

కరము. నసన౦* పి న్ పుం న. 1 వని; 2, నిత్య 

మి త్తికాది. (యజనము, యాజనము, అధ్య 

యనము, అధ్యావనము, దానము, ప్రృతిగృవా 
ము ఇవి షట్క-ర్శ ములం: గర్భాధానము, పుంస 

వనము, సీమంతము, జాతేకర్తము నామక 
రము, అన్న ప్రాశనమం, చౌలము,  ఉఊవనయ 

నము, హ్రాజాపక్యేము, సౌమ్యము, ఆశక్టేయము, 

వె వై శ్వచేవము, గోదానము సమావ ms వివా 

వాము, అంత్యకర్మ ము ఇవి పోడశకర ర్మములు; 3. 

ద్వితీయా కారకము; 4. తర్క_శా,న్మమున వంచ 
విధకర్మములలో నొకటి. , (ఉమేవణము, అవ 
కేపణము, ఆకుంచనము, ప్రసారణము, గమ 

నము. ఇవి పంచవిధకర్శ షా జ్ర; ర్, థైద్య 

శా స్ మున. గలవంచవిధకర, ములలో నొకటి. 

(వమనముు, శేచనము నస్యముు అనువా 
సనమ్కు నిరూవామ ననునవి మైదుం; 
6. యజ్ఞము; 7. శిల్పము; లీ. యాకన; 9. 

వడ్డి; 10. పుణ్యము; 11. పాపము 12. జ్యోతి 



కర 
= 

శాస్త్రమున జన్మ నక్షత్రమునకు పదియవనకో | కర్టువు. సం. వి డో, 
ర ము; లగ్న మునకు పడియవస్థానము. 

కర్త యుగము, నం. సి ట్రం న కలియుగము. 

629 కల 

* 1. కాలువ; ఓ. యళ్లో 

. గొయ్యి; ఢీ, నది, పుం, కరీ cota రము దున్ని న చేల; 

మెగ్ని పీడుక నివ్వూ. 

కర్మసాక్షి. నం, వి. గ్ పుం. సూర్యుడు. విర, కర్చనము = కరిననము. L. (కృషి ౮ కాయ 

(న్. ణీ. న్) పని చేయుచుండం గాంచు 

వాండుః 

క్షర్రారము. నం, వి అ పుం. 1. వెదురుశీ; 2. కర్త 

రంగము. 

కర్గారుండు. సం. వి, అ. పుం. కమ్మరవాండు. 

కరువు సం, వి, న్. పుం, నవని, కర్మ ముం 

కస్మేంద్రియము, సం, ఏ. అ. న వాక్చాణీపాద 

పాయూవస్థనులలో నొకటి. 

కర్టరము. సం, వి. అ. సుం. 1. వ్యాఘ్రము; 2, 

అంజలి; వ. పావము. న. ఏ. జలము; 2. కర్మము, 

కర్వరి. సం, ఏ, ఈ. స్తీ 1. పార్వతి; 2. అండుఫులి;తి. 

రావసీ; ఓ. భూమి. 

కర్టరుండు. నం, వి. ౫ పుం. రాతనుండు. 

కర్వలి = కరువలి. “సీ. ఎండ గానెం 

దొఅం?.” కాళ. ౨, ఆ. ౧౪౯. 

గర్వలి 

కర్శకుండు. సం. విణ. (అ. రికా, ఆఅ 1. కృళిం 

చువాండు; 2. కృళింవంబేయువాండు. 

కర్ణ కుడు, సం. ని, ఆ. పుం. కుజుండు. ఏీణా, (అ 

రి కాం మే. అకర్షించువాండు; డి. చేల దున్ను 
ఖం ల 

సొ అ కొని బ,దుకువాండు 

కరణము. సం, ఏ. అ, న, 1. దున్నుట; 2. ఆకర 
అ లం 

ము; లి. ఒరయుట. విణ. (ఆఅ. ఈ. అ |. 

దున్నునది; 2. ఆకర్షించునది; లి. లాగునది. 

కర ము నం, వి, అం పుం. l. ఈడ్బుట; రె ఒర 

యిక; తి. గీత; &. దున్నుట; ర్, తాండ్ర 2; 

6. (వింటినారిని లాగుట. “మ,..క్రూరంపు 

టొప్పారునం, జలికం బైన మహా న్నముం దొడిని 

లావు వెరవు కలిగి కర్సనము సీయంగం భారం 

సౌ, ౧) ఆ. 30౧; 2 (దున్నుట) “సీ. గోవులు 
.. *కర్సనంబునకు నొదపవు” భార. ఆను. ౨, 

ఆ, 3౨౯౭. 

కటి. వై. వి. 1. నలుపు. “సీ. అతిమనోవారనవ 
యావనారూఢు:డై కజలేని హిమరళి కాంతి 
దాల్సి.” భార. ఆది. ౫ ఆ. ౧% 2. మచ్చ. 

వ “దివ్య పృ భావంబునక,గ ఆయన్ మాగును 

'లేకపుట్టిన శుభాంగం బద్భు తా పొదడిధమై, నెజయం 

గన్నులు విచ్చి చూచుతనయున్ వీకశీంచి మోదం 

బునన్.” వారి. ఫూ ౫ ఆ, ౧౨౦; తే. ఆకీర్రి 

“చ. ..ఇంకనికణ మేదిసీవిభుండు గాంచెను, ఓ” 

సా. 3, అ. ౨2౨౨౦. వణ. నల్జ నిది. “డా దట్టపు 

వన్నెగుడ్డ కజ దట్టిపారళ సమించి. . రా నిం 
౨ ఆ యని వ = కట్ట. (చార “గీ, నల్ల, 
గజఆిలపండుగబీర . , శుక. ౨ ఆ. ర౮జ. ళో 

ఆ, రారా 

కణిక = కణ. (నల్లనిది) “దె. అందంబులగు కి 

కంచు కావులును” పండితా. వర్ష. 306౮ పు. 

“ద్వ కజకత్రాళుల వెండ్రుకలును “వండితా. 

వర్వ. 36 3, పు. 

కజకంఠుడు. మి వి (శజగాకంళుడుం నీల 

కంఠుఃడుు, శివుడు. “క. ..మదాత్తో'వవోర 

మిచ్చెద నీకు, గజణకంఠ వరము నాకు 

బృగజ: బరిమార్చంగ శకి ౫లుగుటయ-చుమో.” 

భార సౌం ౧, ఆ, ౧౨౧. “క. మణి రామేశ్షర 

తీర్థము, కజకంఠున కాటవట్టు, ..”ఫీమ. 3, 
ఆ ౧౫౬ 

కర్ణం బుబ్బునం 'శేయుయన్-” భార. కర్ణః 3, | క్రఆకంతుతలమానికము. ద్వ. వి. (కజకంఠుని-కల చా 
ఆ. ౨౫౮. పుం, నః వదు నాలుగుమాషము లయొత్తు. మానికము) చంద్రుడు. సాం, ని, చేవ. ౧౦. 

కరి తము, సం. విణ, (అ, ఆ. అఎ 1. ఒరయిక  కజకంఠుతలయేయు. దృ. ఏ. (కఆఅకంఠునిగాతలగా 

లది 2. ఈడ్వంబడినది; 3, దున్న (బడీనది. 4, 

వీ డించంబడినది. “కం కరి తరిఫు లన్యోన్యాం కర ao 

వీలు అమరశటిని, ఆకాశగంగ. సాం, ని 

దేవ ౧౬. 

సంకర్ణ ణాపకర్ణ రాముల స్కామర్దు లయి సెనంగిరి, కజకంతురాణి. వై. వి, (కజకంఠుని *రాణ్ి శివుని 

=. భార నభా. ౧, ఆ, ౨౦౪ భార్య, శాన. సాం, ని. చేద. ౬ 
a 
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కటికరి. వై. విణ, (కజకుచఅరి సం కర్యర$ఎ 1. | కఆకుందళము. ద్వం వి. (కొటికు4 తనము 1. "పారు 

కఠినము; కరినుండు. “వ...అనిన న్త్తెఅవ ష్యుము, “గీ, సంకతంబును శ్రీవారిస రణ లేశ, 

యక్క_జకరిపలుకుల కులికి...” స్వా ద ఆ-| కజణకందకమున దుర్చాష లఅవెనేని” జై. 3, 
౬౧; 2. నిపుణుడు, ేర్చరి. “చ, ..వివిధాయు ఆ. 3౪; 2. బిరును:సము,. “ఆ, కటికు;ం దనము: 

ధం౩బులన్, గణకరియై రణస్థలంల నద్దణీయై ...” జాలం దణచుందనంబును, నెళులసిరులు. గలిగి 

స్వా. ఈ, ఆ ౭. విరులెపీరి, క ర్తి బునలుకొనలం గికలయాధర 

కటకట. దే. వి కందుట ప్రొద్దు పొడుచుట ఒర గొప్పు కొవ్వు గప్ప్వుమాణీ యొస్వు టొప్వుో 
యుట తజుంగట మున్నగువానియం దగుధ్వని సౌండు. 3, ఈ ౨౦౧. 
కనుకరణము. (శ, ర) 

కఅకణీ. దే. వి 1. భాధ, “చ. కజుకటీ పెట్టి 

సొమ్మడుగు, = మిం స్క ఆ, ౬౧; 2. చ్వేషము 

“క్క తలీం చెబుపమిం గొంచెసుయుగ, గఆకణీ 

నరిగట్టీ పిదప గడు నొప్పించున్.” ప్రబోధ, 

౨ ఆ రగా, హూంనః, ౧, ఈ ౧౨౫ 

కణిసగిలు. వై అ [క్రి బికునగు. “వ... .నిదుదిలై 

యుండుకజకుగిలు నాసాకేశంబులును.” కిక. 

౫ ఈ. ౧౧౦. (క. ర పా, 'నిడుదతై యుడు, 

కరనగిలు” ముది. షూ 

కటికుట్టు = కజ్దివట్టు, “చ...తగునే కజకుట్టను 

జంక బొ త్రముల్ ౨ ఉం పూరి ౨ ఆ. ౧౩౨౭. 

ఆం. భా. ద్వ లగే విం 

కణకుదుమ్లు. దృ. ని. (శ అకు--దుము. ) గరగరలాడు 

దుమ, ఇసుక. “సీ. క వ Mo 
క్ర స సురేజుబు ౪ అకుదుము.” 

స్వా. గ అఆ ౨౮ 

కజకసాన,. ద్వ వ. (-అకు?సాన) వదును పెట్టు 

సాన, “గీ. కఅకుపానలం గెంప్రుగాశలంగడాని, 

చికిలి యగురీతి మెజిసి చాలకునిమేను.” దశా. 

ళో, అ ౧౮౧. 

కటకు. వై. వి (సం. కర్కశం. ఓ. కాఠిన్యముం 

“బీ కోళంబులకు. బి (డికోండలక అకు మో 

పంతయు సరసత నబ్బెశేని” హరి, ఊఉ, ౭, ఆ 

౧౮౨. (శ. ర. పాం భిమ. ౨ ఆ. ౧౨౮ 2. 

కార్యము. ఆం, భె, ద్వి, ౨౨౧ బి 1. వరు 

షనచనములు, “ద్వి. కఅకులా డెడుమాడ్కి_ 

గాదు మొంచటను"” రం. రా, యు. ౨౮౨ పు 

2 మ్రూరకృ్ళత్యములుం. ' గీ ఓరి పొపాత్మే, 

క్ కల్లం, జక్కనగు నంశతో నని pg 

మిచ్చె.” భో. ౫. అ. ౧౦౯; 8. అంపముమొ. 

వానికక్కుులు* టు. ..కఅకులక శ్లైంబు గాడ్డ 

శేల” వేణుం, శ. ట్ర విణ 1. కఠినము వరు 

వము. “క,, .కజికుమాటలతోడన్.” ఏ. పు. 
లా ఈ ౧౫౮ న్లైప, ౭, ఆ. ౯౩; 2. గజునై. 

నది. “ఆం క అకదర్భపూరిపఅపులు. ..” భార. 

ఆడి. అ. ౨౨ఈ;౩.మోటువాండు, “ఆ. అన్ని 

శిఖయు: బోలె నంటను ణజాయను జూడ రాని 

యుట్టిశుళ చరిత్ర; చఇెజక లేనికజకుకెజు కసే 

శతీంచె... భార ఆర ౨ ఆ, ౯౧; క. కదు 

నది. “క. కజుకుంగోఅల విషములు, దొజంగల 
దశా. ర, అ, ౧౮౨; రొ. భయంకరమైనది. 
‘Na కజకుమిడ్మాగ్గు డ్లు నిప్వులు గ్రక్కుదృష్షి.”' 

భాగం ౧౦. ఊఉ. ౯౩౯5 0. దట్టము, 

సాంద్రము. “ ..కఅకుంబీకటి 'వెన్నుసఆచు 

వు శ ee ౨౨౨ రం 

కఆఅగొనుం ద్వ. అ, క్ర (క అకుగాహొనుం) త 

ముగా నిలచు. “క. పెటచోం చజేసీనపావము 

లతుమక యయ్యెడ నడంగు నవి ,ము క్తమునళ్ 

గుజుకోని చేసీనయఘుములు, కఆకొని దృఢవజ, 

"లేవకం బగు దరుణీ.” వద్మ, 5, ఆ. లారా 

కజగొజ. దే. వి అగౌరవము, (౧వకీ రి “చ, 

వాగి చెల్ల స్కేడ్రెజ నుబుమాడ: బంప్రము కడిం 

డి జడకు నీకు చేమియుంంం, గఅగొం కాదు 

పోమి కడ 6 గష్టము నాకు నుదా త్తమానసా.” 

భార. దో. ౧ ఆ. ౨౨5. “ద,..చాొలమి 

చెచ్చికొన్న నా,కఆజగ ఆ దీర్తుయగాక యొక 

కాలుడకా కలద్బుంప శేగెదలో కళకు సే, 

ఆ. 35, 

కజచమే, దే. సః చ" 1. “కోటు వేయరు. ష్ వూ 

చిన బజ-చిన ప్రేనలు, గఅచిన సఠం డించుక 

యును గరుణించక యం,వట నుజుము శనై 
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భారం సౌ 9, ఆ. ౭. విరా ౧ ఆ. ౨౭౯ 

“గీ కన్నియలతోడ నాడుచు నుశ్ళ దాని, బాద 
మర్దిసేమై యొక్క సన్న గంబు, కణకిజె_ గన్నియ 

లందజు వెజది వఆజచి యజచుచుడ బ్రమ 

ద్వర యవని: (డ్రాశ్లే భార. ఆగి. ౧, ఆ. 

౧ర౭; 2. ఖంగెంచు. “క. విక, అచిన జన 

లవవిసరము, "తెజంగున వడగండ్లు ధ వళదీ తి 

రాలెన్.”” అము. ఈ, ఆ. ౧౨౧; లె. నాటు, 

్ర చ్చుకొను. క అణీముణీ మే సిన : బులకం, 

గఆచినసై ౦ధవుని యలుగుం గని...” భార, 

చో ౫: ఆ. ౧౭౩; 4. పండ్లతో నొక్కి 
పట్టు. “చ. కజదినపీనుగుక 'వెడందవ ప్పెన 
యున్ ...”ఉం హరి౨, ఆ ౧౦౬ భార, ఆడి. 

౨, ఆ ౭3; 8, తను, “ద్వి. ఖగ) ఇసచెడి 

కఆజచునే యరిలుమృగపలి యాయకొని మే. వంచే 

పొల్లు పండితా. మహిమా. ఫు, 

(ప్రాశవ్ర లిం; 6. నేర్చు. “బీ, -వేఐంబులును ధను 

ర్వేదాః వివ్యలు. గఆచుచుం ౫డలేఎరయొబటుక: 

దనరు.” భార. ఆది. ౩, ఆ. ౧౫ € స్మరించు, 
తలపోయు. “క, ఎజుక గలవారిచరెతేలు. గజ 

చుచు సజ్జనుల గోష్టి: గదలళ ధర్మం, బెల 

గుచు నెజి.గినదానిని మజిప కనుష్టీంచునది 

సమంజసబుద్ధిన్ = భార ఆడి. 3, 

DE 0. 

ఆ, ౨౦౨. 

కఅిటి. బే. విం 1. మూర్థుందు- “స మరలి యెణీయ్ 

గవుల 

గర్భునివళ మే.” భార. ఆది. ఈ, ఆ. ౭౨; 2 

దుష్టుడు. ఆం. భా. కృ. ౭; 8. మోసగించు 

నది, “పీ. మానంబు వీటింబో వసం వ్ర శల 

జిక్కువజ చినయదియె యాకజణటిచూపు”” హారి. 

పూ. ౯, అ. ౨౨౦. 

కజిటికనము. దే. వి. (కజట్శాతనముఎ నార యు 

మూర్ష పుంబట్టుదల. "క, తెణినా నా టెప్రుటచ్చర, 

"తఆఅవలకోన్  లేనిమే ల్లడియ వచ్చు సెడన్ , 

జేజచుకొనం గూడ దిపు డ్కీకఆటితనం బుజిగి 

"నెమ్మి: కొను నన్నున్ * అచ్చు, ను ళం. 

యెొజుంగ నల్లని, పెఆటిం దచలుపం*C 

కజికలా(డు. వై. ఏణ (కజశల: శా ఆండుం) Le 

విజుండు, జూనవంతుందు, హ్ ను కు 5వవంా 

తరోపనిషతక్సపంచంబు? కడదాం3 నెణీ.గినకజు 

కధాని.”' కానీ ౨, అ, ౧౬౦; డి దుశ్చేమ్టు(డు, 

631 శు 

“క కదలిన మొత్తును చెక్క_డం, గదలెద వటు 

క అనలాండే, ౪” భాగం ఫాం x, వూ ౨ళ_ల, 

(8. రం పొం “గఅకులాడిము ది.) 

కజక్. వై. ఫె, CAT (సం. కృతమ్ 1. చజేషలుం 
2) 

(i ర డె, దుశ్చేష్ట్రలు. “ద కటతలు పెద్ద 

నెం, స్ు జ) 'ర, ఆ, ౧ 2 సగం గర్ల్స్ సజ 

తల పోళిళు ౪” అకు. ౨) ఆ రాగొ౭. 
య 

కతన. వె, వి. మాట నీ, ,.కజదనాం: బలుకు...” 

ఓ. మాయమాటలు 

మిథ్యావచనములు. “చద, ఎబుంగదుం దశ్య 

మింళయు మహీసురవర్య మతిప్తకాశకన్, గజ 

దలు మాని చెప్పుము ఖగత్వము చేమినిమి 

మొంఏ తీవ...” వద్మ- ర, ఆ. ౧౧౬; 2 

ఆం. భె, పం ౧౧౦ బి 
శ్ర గ 

బుద్ద లం న ంచి్ససలాములుం “ని + క అవల 
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స. ఆప్పు. morn 6, ౧౯౭. అచ్చ 

ఆడో. ౨౨; లే. కజుకలు. “క. విజబిజ వి 

కది కరుగక, కొజహొజ లాడెన వచేమి గోరమ 

సేశ్మేర్ , వెజం గయ్యెడిలోద నీచెదు కటిదల 
గనుంగొన్న నెన్న: గన్నెలమిన్నా.ి” రసిక. ౫ 

ఆ. ౧౬౫; ఓ. వింకేలు. “కి 

గ” వభ ఏ, ఆ ౮౭. 

కజదతనము లు, వై* ని, బ. చాతుర్యము. “క వికక 

జతురవచోరుచులు నపుశ 

సస్మీతేమలం7ా, నితనేవరరతి వారికి, గతెవపయర్ 

పసములం నెజు సె" గజిదలనంబుల్ . పూరి, ఉ 

క్రి ఆ. ౨౦౫. 

కజదూపము. నై. వి, (కజగాదూ సము, సం. కా6 

ధూఒ5ఎ) 1. గృవాధూమము, ధుంధుమారమూ 

“గీ, విరవావరి తాప వేదన కీంగుచున్స, చృక్కఐ 

కాంగనల కటాత్నమాలయగ్డి, నావహిర్దీన క6 

దువ మనంగ నొప్పు నుడుగణాధీశబింబంబ 

నడిమి మచ్చా” సీమ. ౨ ఆ రగా 2. షొ? 

చూటినదూగర. (ఆం. వద 

కణజనూనసె = వ జ్రనూ నె. (శ* రల 

కటిపడు. దష. ఆం శ్రీ" (కజవుఖ్ల వడుం లోపంచు 

న్యూనతేగను. చ .యక్న మేమియుం, Xe 

వడకండ...” కేం. పంచ. గృ ఆ. ౫6౮ 

కబపిందే. డే. స శ్ 1. నేర్పించు 2 కజవ 

జేయు, వండ్లతో. గొజుకంచేయు. “ఆ, వెజి? 

కజఆదలపులు 

కగిరంత్ ఆం బులంం 



కేల 

తల్లీ దోశం గ జపించుకొని దిసిం బజుచువానిం 

జాచి డలిషి* భాద, ఆది. ర ఆ. ౭౨. 

కజపు చే 1 చేర్పు బోధించు. “క... 

న క ede గజవంగా నోపుదు.. 

భార. ఏరా. ఆ. ౨౩౩ 2. చెప్పి 

చెట్టు దుర్చోధచేయుం. “ఆ. దుర యమున 
౧ 

శకునికర్ణ దుళ్ళానుల్ , గఅవం బాండవులకు 

నజయచేయం గడల...” భార. ఆడి. 3, ఆ. 

౧ఎ;లి.కలుగంజేయు. “వ, . ,రుధిరప్కవావాంబు 
లకు జల పృవావా౦బులయె జుపు నజప.4౪” 

జై. ౭, ఆ ౧౭౫ 4. తెలియంజేయు, వెప్పుం 

ఆ. భూకళేశ నన్ను బుక్తె చి రివ్వుడు, తద్భ 

యు3బు లెల్ల 

అమర్చి యేమజకుండదునది నిరంతరంబు ననియు. 

౫ ఆపి భార, ఆడి. ౨, ఆ. ౧౮౧. విం LE 

బోధనము. “ద. నెఆవై న పెద్దలు చేంనియటి, 

కజుపులు కజచె నీక శ కారి బిడ్డ. గా! క, ౧.ఆ; 

2. దురో న. “ఆ. శక్తునీక అపు విని యన 

న్థారవృ త్తి తికి జొచ్చి యిట్షియెడరు 'చెచ్చు 

నొనియె” భార, ఫీవ్య. ౧, అవర, భార. ఆది, 

రా ఆ రం. 

కఆవ. దే. వ, ఒకానొశమూలిక (శ. ర 

క్షణజపు. బే, వి 1. మామము. “క. 

గజవు వొరయుచు... 
ములన్.” భార. శాం. ౪, ఆ. ౨౩. 

సభా. ౧, ఆ ౨౭౧; 1. దారిద్ర, ్ యము. 

హజిపుకుం పో డావవంట గలిగిన కరణిన్- 

రుపల+ ౧, ఆ ౧౦౧; హారి ఉం 2౭, అ 

బీ. వారె యిండ్లుశవ్వునపు డేర్నఆచు కొనుమితి. 

“న్స్ కజవు 7 గేన్తులయిండ్హం గవ్వ నేళతలయంద 

స్ట అచ్చ. చాల ౭. 

“క్ట . .మాద్భశవీరుర్ జగలిం 

రామా, ౫ అ, ౧కరాః: “చ,..ప్రురిలోన నింత 

కఆచా రథచోదకులు...”” భారం. విరా ఈ, 
అ. ౨౦. 

sg? 

కజవువయి. 

అడంచు దుష్కుర 

భార. 
కక్ష 

* ౧౬; 

పిల. దుర్భభము. 
3 

గజనా. ..”” 

a కటిపుశేయు. చే. స (క్రీ, (కజవు+ చేయు | కటి 
లోప్ంవంకజేయు. “గీ. వలం గజవ్రుశేయు కెల 

"వలములు, *,.” స్తా, D9 యటం ౧₹౮ (వెల 

గ జవుసేయు = ఆమూల్యముల/ని,) 
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దలుంగునటి, మంత్రశం త్రవిధు కలకి 

కటి 

కలీ, వై. వి. కే, వశుయాని. (శ. ర 
నల్హందనము. ఆం. భా. 

టాం; డె, 

= ౧౦౮. విణ (వం వ 
UU 

త. కలీ.) షః స వ 

దెక్కె_మర్ ...” యం ౧, ఆ, ౭౯. “సి... 

కణలీవన్నికోడే యన(గ బసు. ౨, ఆఅ. ౧౯. 

కఆీగొను, దే. ౨ (కిం (కజిశావొనుం) - ,నల్దనగు- 
అంటువడు,ః “గీ, ,. ఈమట్రికండల, నిచ్చ పండి 

పెట్ట మెచ్చు గాదు, వంటం జేసీ మొదలివంటనే 
కలిగొన్న, చాన చొలుత వండందగుట యొట్టు-”' 

ద్వా, ౨ ఆం 20. 

క ఆతి జే జేయన్న. దృ. వి. (కలి బే జేశఅన్న ఎ 

విష్టునియన్న, ఇం ద్రు,ండూ. ఆం. భా. 

పకము. వై. ఏ. (కటీశపక్క_మ కృ 

వక్షము, బహుళవవత్షముం (శే, ర 

కలీపొము. ద్య. వి. బె. (కణిశేపాము.) పస 

సర్పము, నల్లత్రాచు. “స్ అజాదునెణీ చేణిక ఆ 

పూ_పకొమకు “విడలంగ్రు డ్రు.౧నో లి నరులు 

రాల.” సాంబో. ౧, ఆ. ౧౧౯. 

కణీమానికము. వై, వి. (కణి4+నమూనికము) ఇంగ 
సిలమేణి, “ఫీ, కటిమానికంబులగముల “తేటలను 
నార్చినమేలివట్టంచు రెంటెములును.” య. 
ర్కో ఆ. ౧౨౦. 

కణిమెడదొర. ద్వ. వి (కజిశామెడగాదొరు) శితి 
కంఠుండు, శివుడు. అచ్చ. బాల, ౧౭౦. 

కజకీమొలలు. దే. వి. బం ఆడ్లకుకగిలించునాగ వాన 
మలు. (ఆం. వద 

కటీయ = కలీ. పి, (నల్బందనము ఆం. భాం 

౧౦౮ విణ. (నల్లనిది “ఆ. కజీియజీలజ జ్జ 

వేము... భార. అను. 3, ఆ. ౧౮౯. 

కణీపలువప్రోడ. ద్వ విం (కణీ+-వలువ? ప్రో, డం 

నీలాంబరఛారి, విష్థుమూ_ర్థి. సాం. ని, దేవ. ౧౫ 

కటీవేము. ద్వ. వి. (కణీ+ వేము) కలివేసాకు 

చట్టు. భార. ఆను, ఏ, ఈ ౧రాగ. 

కణీరకనము = కలకీమానికము. “సీ. కణిరతనంపు( 
జొక్కపుసరుల్ తళుకొ త్త. ..”నీలా, ౨,ఆంరరాం 

వేలుపు. ద్వ. వి. (కజిషావేలుపు) కృష్ణుండు. 

పీలా ౧, ఆ. జకం (రా. కలీ వేలు.) 

కలీ వేల్పు డాకన్ను, ద్వ, వి, (కలి వేల్పు డాకన్ను) 

చం్మద్రు,ండు. ఆం. సం. దేవన. ౧౫% 

ట్టి 
వ 

చ? ర౬ 

ప్ప 
ల 

స. 



కల్ 

కలీ వేల్బురిక గ. ద్య్వ.వి. (కణ వేల్పు -రిక్క-.) శ్రవణ 

నక్షత్ర మ. (శ. ర.) 

కలీ వీల్బుహళ్ల. ద్య. వి. (కటి వేల్పుగాహాజ్జ) 1. 

విష్ణుని పాదము: 2. ఆకాశము. “సీ, విను ద్రిమ 
రులు కలీ వేలర్పహాజ్జను బూజు సలిపిన క్రొ, త్త 

చంగలుంవ లన.” అయో. ౧౨. 

కలుకు. యల. జే, స. (కి. రాచు. “గీ. కజకుటం 
గుల ఖై స గటీకి ఇంకి నెజి: 

గో లెమ్మ్వకయంను విణుగ్య విణీచె వడిం హైజు 
నొకెద్ద వేపడంబు.” స్వా ౪5, ఆ, ర వె 

ని, (సం. మారః. క. కుకు.) 1. మందాకు మాడ్చి 
రాచినపొడి (శ. ర); 2. భస్త విశేషము. ఆం. 

భౌ. డి. ౨ర ఏ; 8. నజుకుట మున్నగు వాని 

యం దగుధ్వని కనుకరణము. (దీనిఆ మే, మే,డిత 
రూవము కలుగుకబుకు ) “గీ, కుకు క క ను 

త్తుకం గజచి విజఠిచి* వేం వంచ. రి, ఆ. ౫౭౭. 

కయిరుట్టు మ కజకుట్టు. “క _ ,తలివువేలా కయికుట్టు 

పార్వతీశ్వర వెపునూలి కాళీ. 3, ఆ, రారా. 

కబుక్కు. = కణుకు. (నజవటమొ. వానియం దగు 

థ్వని కనుకరణము, దీని యా మ్యేడితహపము 
కటుకోకణుక్కు_) “చ... మైంహిజేయుని శిరం 

బు గణుక్కుునం దు/౧చునంత లో, ఎ  దకా ౨, 

అ 3౬౯ “చ. కజుకుకజుక్కున న్నటికి, ,.” 
రంగా 3, ఆ, ౧౨౩. 

కణుగోల. బే. వి. (కజు-గోల) వా వేసెడియినువ 

కమ్మి, చూడుంగొడుపు, (శ, రు) 

కటుదులాండు. వె .వఏీణ. (కలు దులు-- ఆడు నేర్పరి, 

“సీ కలుదులాం డగుచ, కి కవటంఫుటనువునం 

దను మోసపుచ్చిన...”హరి. ఊ. ౭, ఆ. 3౦. 

కయిదులు= “వై వి, బ (క కరుబు) నేర్చులం. “క. 

కటుదులమాటల మమ్ల్సుం, గుబుచవడుగ మేల 

యింత గోనిక్కి_ంపన్ .” వాం.ఊ.ం౧౦ ,ఆ, ౨౪౧. 

“వ, ..దీనికజుదు లెంకయరుదులు.” ప్రభా. 3, 
ఆ ౫9. (శ. ర, పాం కజుదు ముద్రి. పూ 

కలె = క్షలీయ. ఉఊదా:==కణె వాక = యమునానది, 

కలం యు. జే, వి |. కొయ్య. (ఊదా:---కజ్ల్ఞ 
(=) (ప 

సామాను; ద, దండము; పుల్ల + ఉదా: చేతి 

కత; గూంటిక జ్ఞ. ఆము. ళ్, ఆ ౧౧౮ 3. 

సస్యగుచ్చము. ఆం, భా ది. 9 జే 2౭; ఓ, పోటి, 
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కజ్ఞతేవ్వాది. ద్వ. వ. (కజ్జ్శ-జవ్వాది) 

కఠి. వె. పి అరునుండు, 
($=) ము య 

కలియ = 
(=) 

కటు 
6 

(చూ, కజఎ) వె, వి, (నం. కాలః కళంకము? 

మజకం (చూ. కజఎ వణ, నల్లనిది. “గీ. కిజ్జుం 
చెవ్వులు దొొడి నున్న గజ్జకడుపు, తెలమితోం 

క్ 
గట్టి... వారి. ఫూ, సన ర, ఒవింగీ_౨ 

కజ్బకుట్టు=క అకుట్లు. “సీ. నీరు వెళ్ళంగ నొ్తి సిహ్వల 
నందంద కమ్మ=గా? గాల్చినక జట్టు” రుక్తాం* 

ఏ) ఆ. 9.౨౬ (ముద్రి,- పూ 

వశ జీ 
య 
ఇ 

మెనసనంకువుదము. వసు. ఆ, ఆ. ౧౧+ 

వె." కల్టపె క్షనము, దే. ఏ. (కట్ట పెత్తనము) 1. యాజ 

మాన్యను. (వా; కజ్జి చేతం బట్లుకొని వని 
(a లి శ్ర 

జరుగునది లేనిది చూచుట, 

కజఆముడ. చే, ఏ. పెలగించుట కుపషయోగించువనిముట్లు 
లి ఇం యక 

gs గడ పాటల బాజల: గజ్జమడల, 'వెడంద 

గుద్దండ్ల నాపుట్ట విశయం ద్రన్వి”” 

౧, ఆ. ౨౮ ౦. (శ. రం పొ. 

“ఆ, కళ్టీవి కృమంబు 

గాల్పనే. . . రొజరాజుపీనుంగు: గన్నారం 

గానం బడయమైలి మేని కృష్ణ.” భా దః ఉద్యో. 

5, ఆ. ౧౧౭. విణ. నల్జనిది. ' కర్ట్ కల వ్రీడా 

శూన్యక టి గోఫ్రురద్య్వార' వగిరత్షకుండు శాలైర 

వుండు.” కార్తీ, ౧,అ ఒకో 9 వారి.వ్రూ ౯ అలిగి, 

న కుంచం 

కజ్ణ నెచ్చెలి = కల్టిసంగాతి. ఆం. సం. చేవ ౭. 

కల్టిచే స్తీ = కల్టీ నెచ్చెలి. పృబంధ. ౨౧౬. 

కతీయ. (చూ. క జైల 

కలిసంగాతి. వై. వి, (శణిశేసంగాల్సి అర్జునుని 
లి ర ఆ జ 

మి త్రుడు, కృష్ణుండు. -వేంక. దేవ. ఈ, 

కజ్టు. దే. ది. 1, సాంగటిదుంపయం దమక్స్చెడియినువ 

పాళ్లము, కృషక ము. (శ. రల; రి, కలుపు తీయం 

ధ్వని కనుకరణము. “ద్వి. గడియ (గ గ్రక్కున 

బుచ్చి కట్టన? దలుపు, గడు బాణ దుకు 

త్య దీకా. ఈక, పు, (ప్రాతవ్రతి 

పాం; 8. శాకధ్వనివిశేషము. “గీ. చ కజ్ఞినె 

॥ “శుక. ౨౨, అ, ౨౨౮ &, దగ్దటయం దగు 

ధ్వని కనుకరణము. “సీ, . ,కజ్జు కజ్టినుదగ్దు లగ్గ 
లము గాగ శుక. 3, ఆ. 3౦. 

కజ్జుగద్దలి. దే. వి. (కజ్జు+గుద్దలి-) తోోల్టిక. 

త, వ్వృటంబులతఆిం ద్ర వటంబులు కెట్టుం దగి 

నట్టి కజ్టుగుద్దలి గడించి.” న్యా, ళో, ఆ, ౭౮% 

(కర్త 



స్ 
ర్త 

కళై = కలియ, కటీ. “సీ,..ఎఆదుప్పటి నొవ 
జి శిరి ఠి తీ 

కట్టె వాని.” ఆము. ౬ ఆ. ౧౯ 

కల. డఫ, జే. చి. స్వవ్నముః ళు కమలవళొన్నీ ga | 

దినవ7 కల యొక, _టిగంటి వేంకవక్.” శభ. 

౧, ఆ. ౧.౨౨; పన ౧౨౫. అవ. 1. మ 

దర్ధక ము. ఉఊదా:--ఎకాంగల, పోగల; 2 ఇధర 

కము. వలసిన యనునర్భ మిద్నును. మజీయు 

నిది నమర్గ్లత, ఉదేశము, అరక మున్నగు ౯“నిం 
థి ద భా వె 

చెల్బును. “గీ. చేయ గలకార్యములు నఏేషు 

© 

అ రి స్ 39. కృతులు, శాక దృష్టిమై: గని... ప్రా. 

౧ అ. ౧౧౯. “మ.,.మాజాడ గా; గలనా 

2 గథుక ళో, త. రణం వాం. ఫూ: ౧, ౬, 

౧౯౧. విజ ౨, అ. ౧౬౭; లః అస్త కర్థకము. 

“గీ, ..మున్న కల రబ్బనాభునకును, మహిను లెక 
మండ్రుు. ..”పారి. ౧, ఆ. 3౮. భార. ఉవ్మోం 

3, ఆ. ౯౫ (కలాదు, కలాను, కలా 4 దనన్నగు 

రూపములును క్యా చిక్కముగ. బ్రగూగములం 

గన్పట్టుచున్న బి. మణీయం “కల మినకు కలం 

కద్దు అనుభావమం ఒం గాననగు చున్న 3 ఫరా. 

ఉన్న కలిగిన “చ .. ఉరోజకుంభముల్ , గదిసి 
కలంతమేరయును ని స ల. క 

రా ఆ, ౬౫. పాండు, ఎ ఆ. రర, 

యు. యు. ౧ఠ ౭౪౮ నం, ఏ. ఆ స్రీ = 

కలంకము. నం, = కళంకము, 

కలంకారి. హీం, వి, (హిం, కలంకారీ) వ్రా,ఃతీవని 

పము (శ. ర. బూ) 

త D0 

శలంజము. సం, వి అ. పుం. 1. విషము ఫూసిన 

బాణము చే. జుపండినమృగాదికము; 2 పొగాను. 

(గంజాయి అని శ. రు 

కలందాను. పీం౦* విం (జరు, కల-దాన్ కలము 

లుంచుకొనుపె్రై- “సీ. నడికట్టులో "మొల నిడిన 
కలందాను వాస్తాగ్యమున వ్రేలుద _స్తరంబుం”” 

హుంన, ౨, ఆ. ౨౯. 

కలంబము. సం, పి అ. పుం. 1. కూరనార 2, 

బాణము; 8, సమూహము; శ. కడవ”. 

కలఎబి, సం, వి. ఈ. స్తీ తీగ బచ్చలిళో. 

కలఎబుటము, నం, వి హన ఓ సద్యోఘృతము; 

634 కలం 

కలయక జే. ఏ. (క కలకు. తే. కలక్కమ్-) 1. కలక, 

థో గమ. “ఆ, , ,నీనువలుఫుల గలశ చేతి 

'పవొంజెల భార, ఉద్యో. ౨ ఆ. ౯౬. 
స్ట యంచనయు - కంక 

' భాను వ్ 
(రీ 

నిష్కూల్మ వుండ, సై జని, 

* ౨౧౬; 2, శొలున్యుము, బంరద. 

నీందువు రాచి తెలుచుభం?...” 

భా. రా, ఏ, ఆ. 3౨; 3. నింద. “సీ. కడుం 

సళానివి- వమ్మాగ్శస్తు.  జేవీనదూణు నుళుల 
వినర తం గల బుకలయశం” బిల, ౧, ఆ. ౨౭; ఉ. 

క్ర యా 

పానము. “ఛం త్రిక రణశుద్ధిగా మగండె చేవుం 

డట: చని నిశ్చ ుంచి యొ.డెకం డెటువంటి 

శాడయిన నొవ్నదు కేరగ సాధ్య మ ్రైయిం, 

గక మవ వప్నెనేని కలంగన్ నిరయంబు రయం 

బునస్ *మున్.” శశాం ౨, ఆ. ౭౬; రీ. జంక, 

వెకుతీ ముట. “సీ. బంధుల కగవడ్డం చాయం 

నవ్వయ మవ కలశమె" జెనుటలు గ, ముదేర.” 
క WU 

భార. ఎరా. ౨, ఆ, ౭0. పారి. ౨, అ, ౫౧; 

0. పలప్పు “ఆ... పెళొనుకేడ్మా ప 

యఎమ నొకింత, కలక లేసు చూచి చెలి శ 
గన టె. న ఎవం 3, ట్, 2 వః 7. నేకృరోగ 

విశషము ప. (శర వాం 

కలకంబాయి. బే ౨ క," (క్రలశగా పాకు) l. 

పై oa “ను. కలకంచాలీ 

క వ జ 99 
మణిందిచెల్తం నువ్మగ్కక్రాధు:డై వట్టి... భాగ. 

౧౦ స్మం ఫూ రర (శ. ర పూ కలయ 

చాలు ము ది. ద్ర); దె, కలుషితేముగు; వెల'వెలంబో వు. 

“ఫీ, పాండోరీక్ష కన వృద్ధి: బావవగా ఛశికీ రి మలయ 
న్ా వెన్నెలల్ కలశోయాతె. 7 ఊడ. రొ ¥, ఆం 

౨౪౨. (కలణెపాతు ముది ద్ర") 

* (కల: న. ) కలయ, 

తోభించు (చా. వ. 

కలంచవవాం, 

కల.కచగంం స్వః షష స 

కలంకపాటు, ద్య. ఏం (కలకవదడు, ఛా కలంత, 

కోభధము. “వ, . .ఇక్క_లంక పాటు! తక్కిన 

ఛయంబునకషిం గాదు” కళా, ౪, ఆ. ౧౭౭. 

కలకో. చే. వి. 1. 'కొలంమ్యము; 2, వృదేశము, 

ప. 1. అుషదేశములు చెలయగుం గలం కన, ..” 
ఆు. ఫా. క. గగ 
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కలంకోవ జే. వి, కలక, &ోభము, “ఊ. . .నర్వకర్మ 

ములంం జల్చ్బుము ెక్కు_కలంకువల్ మదిర 

గూరిన వైన...” వారా. ఆ ౬౯ 
es ఎజిలచరమ్సలకలంకువళ్' గలుగుదాని.” 

భా. రా, ఆగ. ౨ ఆ. ౪౨౨ 

కలంగంయబదు. ద్వ £9 కి," (లయన్ వడు) 1. 

కలంగు, సంమోఖించు. “క, . సాత్యకి క్రో ల్లల 

కోర్యక నీబలము గలంగంబడియెన్.” భార, 
దో ర్క ఆ [ఏ క, ఆకకినపుంగో ల్లలభం, 

గాక కలంగయుడి నాల్లుక డలకు విచ్చెం, తీకాకు 

వచుచు నంగమ, హీళాంతుని సేన కెల్ల నంతయు 
భీలిన్ * కళా. రా ఆ, ౬౦; ద. శెదరు, విచ్చి 

ఫోన్చ. “శ. శరములవేగంబున గదృువరునందనం 

బుసను గలలంబడి వేడ్పడ నాాకరులం దోలెను 

భీముడు... భార. ఫ్. ౨. ఆ ౨౧౫); ఏ. 

వక్ష _న మగు; అపార్షము తీయంబడు. “గీ. 

కాలము లకీడుకతమునం గలలయబడిన, వేదముల 

కీన్స నాండును విమలబుద్ధి; నంచికేవాషన 

మొందించి...” భార శాం, ఇ) ఆం ౫౨౭. 

కలయగచాలు. దే, అ క్రి" (కలలన్ పొటు.) l. 

కలలు మీఖించు. “గి, ఆడరుకాకవిగ్రామసింవా 

ములు గవియం బతులు నిజవచోదండ నంవాతుల 

బెవర్కు వజణువకుండిన ధారణీపాలసభలం గలం 

బాఆక నుకవులు 'మెలంగు బెట్టు” చంద్రా, ౧, 

ఆ ౧౬; 2. వెల్లావెదరగు, విచ్చు. “వు, కలం 

గంచాొణి తొలంగి చారుణబలాఘుంబుల్ ...”” 

హరి. ఉం రా ఆ. ౨౭౨; 8, వంకిలమగు కలుష 

మగు. “సీ, కమలాకరం 'బెల్టం గలంగంబాణీన 

నొల్ల కరుజించు కొదమరాయంచ  లనలు 
దశా. ౨ అ. అ౬రా; ఓ. (బుద్ది వికలత నందు. 

“చ, .,కాంలిసంచద నొకయంకయుం గలంగం 

చాశిక యుండండె నిర్వికారుండై”” భార. శాం. 
క్కు ఈ ౨౦౨; లీ నశించు &ణించ “చ. 

కలంగంగయాజె నాకనీయసుంబులు. ,.దవవహ్ని 

చిటచ్చిటధ్వనిన్ , గలరంగంగంబచాతు వజ్షంల్యప కా 

రమునన్, ..” శివరాం ర, ఆ. ఈల 

శలణింమే., దే, స 1. కలంచు, చలించంజేయు, 

“న, భువవలావాకశ _క్టిం గలగంచె నెవ్వాండు 

రుతముజే కోగమారుకమఃచేత.” చద్ది. ౧౪ 
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కలంచియాడు. చే. స కి. 

కలయే చే. న డీ 1. కలచి యాడు, 

కోల 

ఆ, రా 2 పంకిలమొనర్వు; ఇఅచు. “సీ, సింధ్ 

నాయకుపొందు సేయం చోయెొడికరంగితి మజే 

భము గలయగించినటులలో ఊడ. రాం రీ ఆ ౨౨౦. 

కలంగు, చే. అ. క్రీ" (కం కలంగ) 1. కోభించు. 

“ద ఎడంద గలంగ....” ఊ రా, ౬, ఆం 

౨౦౩; జి. బంకిల మగ; (భయముతో 
తోభించు. “క, కల:గినపెద్దమడువు. ..” భార 
శాం, 3, ఆ, ఏళ, “మ, కలంలగెం దోయధిన ప్ప 

* భార, విరా, ర ఆ ౧౭౨ 8 

వెళ్టాచెపరగు; చలించు. “కం నడిపింవంగం బొడీ 

పింవయగ, నెడమనుదై కలలినవ్వు డేర్పజణువంగ 
చే, గడుచేర్తు. రః ఉద్యో. ళో, ఆ. ౨౧౦౪); 

డీ. భయవడు, “చ జగవతి వచ్చెనా విని కలం 

గుదు రీతనిశత్రు లచ్చటన్* నైషము ౫, అ. 
౧౩౩౨. సారి ౨, అ ౫౬ ర్, కామవళు. 

డగు... లేజవరాలు వెక్కుగీంటిన వన వల్చు 
బాలకుడు జెందమునం గలంగంగ చేప్పేలో 

వైషు. ౧, ఆ ౧౭; 6 కనులు కలంకనందు, 

చేకృరోగము వచ్చు. ఉఊదాః--.-అమెకుం గనులు 

కలయగినవిః 

కంబు., 

(కలచి +-ఆడు 

కలంచు, నంమోఖింపం జేయు. హా. ఇట్లు కౌర 

వానీకంబు చెల్చం గలంచి, యాడి భీమ్మనిచెనం 

బోవుక్రీ డిం చాలక.” భార విరా. ౫ ఆ. ౧౫౮. 

శోభ 
సెట్టు. “క. . .ఎదిరినై న్యముం గలంతున్ -” భార. 

ఉద్యో. ౪, ఆ. ౪౦౯, 2. (మనో వై కల్యము) 

కలిగించు. క కేలొక్క_ండు మది గలంచు, 

చున్నయది...” భార. శాం ౧) ఈ ౬ 3. 

కామవశునిం జేయు. “సీ.,.యలినైన గుండె 
జల్హనం నలంవ” ఆము, ౧, ఆ. గగ “ళా... 

కలంచునే నతులమాయల్ ధీరచి త్తంబులన్ =” 

స్వా. ౨ అ, ౬ఒరా 

కలంత = కలక. (చూ. కలంకేబకు 

కలంకపను. ద్వ. ఆం శీ (కలంకఎ4పడుఎ) కలయ 

సంకోభించు. (శ ర 

కలంబదు, దృ. అ. డీ (కలయన్ +వడు) కలయం 

బడు, (పరస్పరము డీకొను. “క. .ఇరుచాయగు 

జగడమునం గలంబడియెన్ ల చంద్రా. డి ఈ 
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ళో, “క, చనులోవయును జఘనంబును, ఘనత 

కుచె ఫోరుచుండయగాం గలటబడకుంండను మద 

నుండు నడుమను ద్రంవ్వినపాత మనంగ నాఖ్ళివివ 

రము ఫొల్సెన్.” బన, 5, ఆ ౫. 

కలకంత 5 సం, వి. ఈ. నీ అవ్య క్తమధురధ్షని 

నల స్త్రీ; స్త్రీ; ; భార. “క కులకాంతతోడ 

ఛషిడుం గలహీంచకు వట్టికవ్వు ఘటియింవ 

కేమో కలకంఠకంది కన్నీ, రొలికిన సిరి యింట 

నుండ నొల్పదుసుము తీ” ను, శం ఏరా, విణ, (న్. 

నీ న్ అవ్య క్రమభురధ్వని గలకంఠము గలది. 

కలకంఠము. సం. వి ఆ పుం. 1. అవ్య క్రమధుర 

ధ్వని; 2. కోయిల; 3. పావురము; శ. జాంనం 

విణ, (అ, ర్క ఆ అ మభుర మగుక ౦ఠధ్వని 

కలది, 

కలకండ = కలకండమం, (టా వొ 

కలకండము = కల్కండము. (చూ, కల్కండము) 

కలకల. జే. వి, 1. నవ్వుటయం దగుధ్వని కనుకర 

ము. “క,..శౌరి కలకల నవ్వెన్” భార. 

ఉద్యో. 5, ఈ ౬; 2, వక్షీకాతయం దగ 

ధ్వని కనుకరణము. “గళ .. .వకుల్ , కలకలను 

గూయంజొచ్చెను,,..” వాంస ౧, అ ౧3౮ 
పద్మ. 3, ఆ. 3౫ లే. చలుకుటయం దగుధ్వని 

కనుకరణాము. “క, ..నిలునిలలం మనుచు బొమ్ 

కలకలం బలుకున్.”” ద్వా, ౨౩ ఆ. ౧౭. “సీ, 

కలకలం బిల్ము_ చిల్కు_లకొొల్కి_...” ఉం రా, 

౬, ఆ ౨౭; ఓ. బాధగ కలుగుటయం దగునను 

కరణము. “చ, .కాయజానముల గాయము 

ల దింగలకల నొంవ, ..*ఆని. ౨, ఆ. ౭౯. 

5 

కలకము. న౦. ఏ ఆ. పుం, 1. గుంపునC బుట్టిన పెద్ద కలగుండు. జే, వి, కలంగుడు, 

మాక, అలబలము. భారా. విరా, 3, ఆ. 6; 

2. వీణాదులధ్యని. “క,..వీణ్యా కలకలముల 

గలకల నగ్కువపలుకుల ,..” పారి, ౨ ఆ. ౫ 8. 
సజ్జనరము ఒకానొక ధగూన ద్రవ్యము. 

కలకలాత్కా-రము, సం, వి అ, పుం కాంచి నున్న 

చిజుగంటలధ్వని కనుకరణము* “దు. ,.,కల 

కాంచీమణి కింకిణీకలకలాత్కా రంబు తోరం 

బుగాీ శివరా. ౨౨ ఆ ౮౯, 

కలకాలము. మి, వి, (కలకాలము ఎల్ల ప్వ కు. 

“కం, ఈన్చలందు నాదరణమునన్, గలకాలంబు 
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వదొతుల, నలవ్రన వశిగతులం జేయ నగు నర 
బలికిన్.” రుకా.5, అ.౬ర. రంగాంణు అంరాజు 

కలగంప. చే. వి. (కల4గంవ కలగూరగంప, అనేక 

వస్తువులు గలగంప. విణ. అనేకము), పెక్కు. 
“సీ కామికప్రదుం డై నకశ్య్వపుకొగట ముచ్చట 
దీర్తు శేముద్దరాండ్రు. గీ  వాగికలగంవ 

కడుపుల “శేవుపణుస, నరిదిబిడ్డల: బడసినబిరుదు 

సతులు నామములు నన్వయంబులు సీవునంబుు, 

పూన జెవ్వుదు వినవయ్యా మానవేంద్రం” భాగ, 

౬ సుం. ౨౫౫: 

కలగర. చే. వి. భృంగ రాజము, సంటకలగరో. ఆం. 

ఛో, ద్వి. డగా. 

కలగలపు, జే, వి (శలపుశౌకలపు 

(చూ కలగలపుచేయు.) 
కలగలపుచేయు. జే, చ శ్కీ* (కలగలపుశ వేయు) 

కూర్చు; కలుపు, “గీ. వారి వీరిని నన చేల వీరి 
వార్కి గలగలపుచేయు న న్న నవబయం౯గాక.ి 

రాధికా. 3, ఆ. ౪౫. 

కలగల్పు, (చూ. కలగల్పుఎ 

కలగలుు, బే. వి, (కలపుగికలుపు, కలంపుగాక లంపు) 

1. కలుపుంగోలుశనము. “సీ ,, .కలగల్పు దూపుల 

రాకపోకల బయ ల్బా)కంజేయం”” 'పొండు. 

3, ఆ. ౬౨; 8. కొన్నికూరగాయలు కలిపి 

వండినకూర. “ఫీ. ఒకకొన్నికలగల్పు లొకకొన్ని 
..” పాండు. రి, ఆ, ౧౮౪; రె. కల 

కూటమి. (చూ, కలగలపు) విణ 

మిిశ్రము; మంచిది చెడ్డడి కలిసినది. ఉదా: 
కలగల్పునూ నె, కలగల్పునెయ్యి- 

కలత. “మ. కల 

గుండై నెల వేది...” ఆ ౧౪౨. 

భా. రా, సుం. ౧౧౫% 2. గండళిలు (వా 

కలగుండుగొను. జే. ఆ శ్రీ" (కలగుండు+కొను.) 

కలయ, కోభవడు. “ఆ. చేది మగధ కేకయాది 
సేన చెల్హ 'బెదరం దరల: దల్లడవడం? గల, గుండు 

నాన జేనె సెం గంధ జుండు. ల భార. (వో క 

ఆ. ౨౯౩౨. వారి. ఊ ౯, ఆ, 

కలగుండుచేయు. డే, స క్రి= (కలసండు చేయు) 

కలంచు, తమోఖింపంచేయుం. “చ, . .భికరవసీకిటి 

యొక్కటి పక్కణంబులో, మదమునం జొచ్చి 

కలగలపు. 

కలగ లుప్రు = 

బజూలం 
జ 

యిక, 

పను. ౨ 

౧} 



కల ర్ర్కి7 కల 

యందు గలనూనవులస్ గలగుండుచేయు | కలగొను. జే. అ. శ్రీ l. (కలంకషకొను) కలత 

చున్.” వెన్న. ౨, ఆ. ౭౭. | నందు వ్యాకులపడు. “గీ. అడవిం దరమిడి నలు 
కలగుండువడు = కలగుండువడు. (మా. కలగుండు కంగ నందు: గలవి వహాంగమంబులు గలగొన 

పలుచు.) నఆచు తెజ:గు దోయె చాతేడు యోధుల 
కలగుండువజచేు, చే. స డ్ర్ (కలగుండువపడు. దుశుమం గలయి యన్యజనను లాక్ర్మందించు 

అజ్ఞాని, ళ్లు = Sa 66 
యొ ప) న లంచు, కలగుండు చేయు, షై. నవ్వు డధిప 3) భార, వౌ, ౨, ఆ ౬ భార, 

గుటగుటార్భటుల భటులం గలగుండువపజచి,,, విరా, ఈ) ఆ, ౧౯౬౭; 2 (కలపుషుకొను 
రాం వి. 3 అ ఇ 

చ్యాపించు. క జఫ మహో ప్ర శయానలంబుషపైం 

—_— దః wa se గలగొని స ప్పవారిధులః గవ్బీనభంగి , ,.”కు నం, 
= కలంతనందు, భెంచు. “టా. . .కలగుండు ఉహ 

న్ వ్ . 4 విం 4 &, 2; 3. 

వడెన మది యింక నెట్టైఫోఎి, కీ రాధా, ౨ఆ Banas హ్, మ రు wr జ్జ సామోహప్నమందు. "క... పుణ్యుం డురుతరజన ౦, 
౨౧; 2 చెల్తాచెదరగు. “క. నిజసింవానాదమున లి oad వ 
నృగ్దజములు క US Shoe I నుల బోందక వహరివదమునక్క గలగొన బహు 

కల్పశతము గాంపుర ముండున్ .”వద,* ౧౦, ఆః 
భారం భీష్మ (క ఆ. ౨౦౭; తే. గండళిలలు | షన. 

గల దగు. సీ, కలసందువడి కుంచెం గలముహై| ల Wn న వన్య కిలా నడు కతా 
ధరవం కు అాకులపా టొంచె నఖిలతరులు” పులోన నుండి కలగొనం వబాజిడు, విబుధవె రి 

రామా. ౫% ఆ. ౨౧౨ చంది. 3, ఆ, ౧౫% గురుడు వెడలకోండు, నట్టు,” భార శాం 

ఆ గ్య ఆ. ఈ౭౨. న, (కి. కలియు. “సీ, ఎలమౌని 
కలగుండు వెట్టు. చే. స. బ్ర" (కలగుడు+ పెట్టు UY 

కలంచు, కలత గలుగ జేయు. ర సాత్యకి లకల_పైెం గలనగొన. “చారుచు6 'బెలంగుచిల్యల 
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ముల గలగుండు వెటు” భార. భీష * 3,ఆ. ౬ర. ౪, ఆ. 5౧. 

a అ కలమూగేషము. సం వి, అ, ఫు 1. కోయిల 8 
కలగు ర దే. ని, (కలశాకూరు) 1. పెక్కుదినునులు | 

కలిసినకూరాకు (శ. రు; 2. కారాక (తోయ అవ్వ కృమభురధ్వని, విణ. Se ఆ. అఎ అవ్యక్త క్ర 

కూర బచ్చలికారమొ.) “ఉం కూలికి నూని చుధోరథ్వని గలది, 
లంటి కలహారలశై పొలమెల్లం జుట్టి పాల్యాలక కలజైడముడి. ద్వ వి, (క లపుచజడ ముడి) జటా 

+. శకం ౨, ఆ. దక్క, జూాటము. “గ కలజడముడికలా.డు as 

3 

మాలకూరలు గలిసినగంచ; 2, se Fee న 
గల గ్రంథ భాగము; వి, విషయవ్య త్యాసము; కలజేవ్వి = ప లనీ వ పే 

ఒకశా స్త్రమందలివిషయము  మణీయొకశ్యాస్త్ర | 'ప్రాగోని వెళ్ళును వేళ్ల టే కలజువ్వి వేటు గాక 
మందలి దని చెవ్వుట; శాస్త్ర మొకటిచెన్వ “హా ప 
చుండం దా నింకొకటి వెవ్వటం “గ శాన  కలభాతము, సం, వి ఆ న 1. వెండి; ఏ, బంగా 

సాహిళ్యములం మాశె చాల జితముటంచు. గ్ రము; తె. అవ్య_క్రమధురధ్వనిం 

గూరగంప సేయళకుము , , బహు, ౧,ఆ, ౧౧౦. కలధ్వని. సం. వి. ఇం పుం 1. నెమిలి; 2. పావు 

కలగొనంబాటు, బే, అ. క్రీ" (కలగొనన్ఖపాజు, రము; తే, కోయిల; ర్త అవ్య క్రమభురధ్వని. విణ, 

స్వ్యార్భమునఎ కలంతనందు, కలగొను, “చ, కల (ఇం) అవ్య క్తమభురధ్వని కలది, 

గొనంచాజుచున్ సతులు గన్నుల న శ్రుుజలంబు కలన, సం వి, ఆ, స్తీ l. గ్రహించుట; 0, సిక 

లొల్కు. , .లేలలుం జేళులున గొపు గ మోంది రించుట; 4. ధరించుట; ఢీ విప్వుట; 5, జ్ఞానము; 

నొంచు, , ౪ భొరః శల్య, ౨ ఈ ౧౯: 6 చే, 



కల 

కలనము, ను. వి, ఆ పుం. వృబ్బలి!, Sik; గుర్తు; కలవ. దే. ఏ. 1. నాగలి, అం 

2. దోషము; 8 వట్టుకొనుట; 4. గ్రాసము; ర్, 

దానము. 
ద్ద 

కలనాధము. స వి, అ. ఫుం, 1. రాజనవాంను 2. 

అవ్య _క్రమధురధ్వని. విణ (అ. ఆ. అ అన్య 

మధురభ్యని కలది. 

కలనితబిసి, ద్వ ఏ. (కలనుశా తేబిసి,) కలవ్మాప్రియ 

ముని, నారదుడు, అం. భౌ పృ: ర, 

కలనికబిసికల్లి. ద్వ. ని* (కలనికచిసి+తల్లి) సరస్వతి. 

ఆు. భె. సః ర 

కలనినక్య.. ద్వ విః ఆశుగశాంట్షీ, “గీ కలని 

నశకె్య.నయధికారి గలన్ఫ పతికి, చేస దీవులు 

నొన్న సమృద్ధి లేమ” ఆము, రీ, ఆ, ౨౩౨౭. 

కలనిపని. ద్వ, పి (కలనుషావని) యు ద్ధకార్యము, 

పోరాటము, “ఆ. కలనివనికి వైనం గల్యాణమున 

కాన, సమత లేక యున్న జక్కంబడదు” 

పార్వ. ౨ ఆ ౧౨౭. 

కలను, వై వి. బి. (సం. ఖలమ్ ఖలకి* బం కలం 

కోలం* దీని'ను'వర్భ మునకు నీకవచనమందు విక 

ల్పముగాను బహువచననుందు నిక్యముగను 

బిందుఫూర్య్వక'కు వర్ణము ఆదేశముగా వచ్చును.) 
1. స్థానము చోటు. “శ ,..వంటకలను పాలి 

కల నిద్కిగంట నిధానంబు గంటకాబే...” 

భార, భష = ౧౦ అ. గాగ “క దురమునకున్ 

మభురయుం బ్యుష్కు రము: బ్రైయాగంబు6 దగిన 

కలశాలు...” ఉపహారి ర, ఆ, ౨౦౩; 2, 

కళ్ళము, Ey కలనధాన్యములు సోవులపొదుగుల. 

బెౌలు. ., .వారించు, నతిసూత్ష్మరూపిణియై స్వయం 

నోరిక,..,” మార్క ఈ, ఆ, ౧౧౨; నిజ్ఞ్వా, ప్రా 

౧౦౪; 8. పోరు, యుద్ధము. అం. భా, ద్వి, 

౨-9౨౨ రామా, ౮, ఆ a 

కశలనుచెప్పు. ద్వ.అ. కిక లనుష్ణావెవ్వు, ఎయుద్ధక్ర వక 

టనచేయు, “వ. 'కేనుజెప్చి "మొనల౦ దీర్చి కదిసీన 

సమయంబున, , ,”దశ.౨, ఆ.౧౦; ౧౨,ఆఅ౫ 3. 

కలనుదిండితే వసి, ద్వ వి, (క 'అనుళతిండీషాతపసీం కల 

హాశనముని నారదుడు. “గీ...ముకొ గలను 

దిండ్కి కవసిః గని కల్ల్టుకానుపుకవసీ కలక." 

అచ్చ. చాల, ౨౭. 
ధం 
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_ 

కల 

భం షష. ౨౩30; 

డ. ఇల్లు కట్ట కొనుట వంట చేసికొనుట మున్నగు 
చ క గువయోగించు 'దాఠనామగి. 

సక , కదిసి యే నే నని కడి మోవంగ యాగ 

నిలయంబుం గలపయుం గలశములును. , .గీ.. 

ఒజక్కూట నడపించె మళుజనాభ.'" కార. 

3, ఆ. ౧౫౬ 

కలవకట్రియ. వె, ని. (క లముశాశట్టియ-) వ్రాసెను 

కలము, కలముపుల్డ, (శర) 

కలవతాల్సు* దే. ఏ. (కలవళతాలుపు) 1. హల 
ధరుడు బలరాముంగు; 2, వ్యసధి సాయి, 

కాంపు, సాం, ని, మాన, ౨. 

కలవదారి. చే. వి. (కలపగాదారిం సూరారం. భండు, 

బలరొముడు. సొం. ని. జేన. ౧౫. 

కలవన. వై. వి, (ను, కల్పనా) కే. లేనిఏి కన్పించుట. 

(చూ య. 2. ఉ పొయము, యుక్తి; 

వక్చూటు* “క, పసం బతి నగ డిన, “మెల. 

గుట మాతం న విన్న మేలగునే (స్తేవుల లోన 

సురియం ది బ్రెష్ (ద్ర 

కలని 

వృ౭జె?), కలవన ఎం మ్రైనం 

జెలిమిక తెలం త ఊఉ. వారి. గ, ఆ. ౧౬౩. 

(లాళవ క్త ప్రతిపా, 15 కలవనంబి)డి' చే, ని. (కల 
పడమః పిండి) శీభనము అని క గ నూని 

పా కలవన ఇ యు క్ట ఏర్పాటు, వింకాన ౫ 

'కాయైన అనంగా విఫలమైన ౧ని భౌాపము. 

“కాయా? అనుట వాడుక] 

కలవనగంవ, ద్య. వి (కలవనగాగంపు)-ఎ గంవల 

కొలంది లేనిమాటలు కన్చించువాయు. (కలహ 

శీలం6 డని శం రం, సూం ని) “చ. కలవనగంప 

యిీాతవసీ కాలును నోరును 'బాదు గాన కవ 
లనం బర్మిభ్యమించుచు నపాయపుం టే ,లరిమాట 

లాడి ధీరులమదిశై న నూరక షిరోధ మొనర్సుళు 
నుండు,,..” హరి, పూ. ౫, ఆ. ౯౨౨. 

స కలపను. దే వి పే యతక రనుము, ఒకానొక 

లేపన ద్రవ్యము. “ఫీ కలవంబు లఫినవగంధంబు 
లుగ గూర్చి కేనువున నఖడును ననువ్చు గాంగ” 

భార. విరా ౧, ఆ. ౧౦౫ అం. ఛా. ద. 

౧౬౨౪4 2. మశ ము) కలుపుట. లన్ సచ్చంద 

నముకంటె; జందనంబునం గలపంబు వేనీనకచ్వు 

వంగా!” 



కిల 

రంబుకం చె.” పీన. శకుం, ర, అ, ౧౭౬ య. 

ర ఆ. ౯ 

కలపు. చే, స క" కలంపు, ేర్చు. “వీ ఖండ 

శర్మ రలతోం గలపీ కలని.” నైవ, ౬, ఆ. 

“గ్ __అహితులం గలకికొనుట, ధర్ము 

వని రిది నయవిరుద్ధంబు గాజా” భార. ఆది. 

రా ఈ ౨౮. బి కలయిక, కూటమి, “ఆ... 

ఇరువురమనముల, కలపు ఫూర్వనుకృళఫలము 

నుము.” మార్కు, స ఆ. ౭.౨. 

కలబంద. చే. ది. న్ఫుతకుమారి, ఒకొనౌకమందు 

మొక్క = “సీ. ..కలబఎద గుస్వగుత్తి.”” హంస, 
ర్క ఆ. ౧౦. ఆం. భా. ద్వి ౬౫, 

౧.9౨౦. 

కలభము. నం ని ఈ పుం, 1. ఏనుంగుగున్న . 

(అమురము; 2, ఉమెక్ష!, తె. పాత ము, శిశువు. 

రు నుం. రా ఈ ౧౨౬ 

కలమము. సం. వి. అ. పుం. 1, జృేష్టమున విత్తం 
బడి మార్ట శీర్ష పుహ్యమాసములం గోయంబషు 

వరిసైరు; 2. న్రానెడుకలము; తే. అంకురము, 

కలమరి. బేం విణ. (కలముచాఆరి ఓడ యెక్కి. నడి 

జాంటువాండు. “గీ. రథికునకుం గలమరికి సార 

థియుం గర్భ, ఛారుండును బోలె నాత్మకుం దాను 

సువభ, వర్తన్తెకవిధాలయి గావలయు యోగ 

థారణా నిశ్నయుం డగుధీరుం డథధిస” ఫారం 

శాం. స ఆ. ౫౮౮ 

కలవరించే. చే. న, ,కి.. అజిగించుకొన, లేకపోవు, 

జీర్ణము చేసికొన "లేకపోవుం “గీ గగనమయాన 

"వగంబునం గలమరించి, కడుపు నిండంగం6 

(గ్యోలిన కమలమహువుం గృక్కైనో. నాల 
గగనమార్ల ౦బునందు, భానుబింబంబు రకత 

వంబుంగాసె”” శిపరా. 3, ఆ. ౯౨: 

కలము. ఉఊభ. యు. దే. విం 1. పీడ. EN కలము: 

గీలించి గాలి "౭ త్తినచాందవో లె, ౪” భారం 

ఉద్యో. ర్క ఆ ౧౦౬ కాకీ ఏ, ఆ ౧-౨౨. 

అం. భా. చు" ౧౪౭; 2, (ఈ, కలమ్) వండ్రైం 

డుతూమాల పరిమాణము, “గీ, . .మున్నూ టయ 
వదికలములు ఊహేవళండులములు +.” వరమ 

కి ఆ. ౧౫౬ వై* ప, (నం, కలనుక. హిం, 

కలమ్.) వ్రాత కువయోాగింఛచుసాధనము. ఆం. 

శాం ద్వి శిరా సం ఏ, అ, నం శేశస్సు, పుం. 
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1. నేయసనో 2. మద్ది; విణ. (అ. ఆ. ఆఅ) కే, 

అజుగనిడి 2. అవ్య క్షమభుర మైనది. (ధ్వని 
మొ 

కలముండు. స. ని, ఆ పుం, చోరుండు చొంగ. 

కలయ. దే. అవ్య- దుః 1. అంతటను, “వ, 

కొలువుం ననుంగొని,..” ఫారం 

ఉద్యో. ర. ఆ. ౨9౨౬. భొర దో. ౨ ఈ 

౨౨౬; 2. మిక్కలి. “ద. కనుమూసీ తలవంచి 

-కలయె లజించి.” బన, ౨, ఆ ౧౧ఠలా. వం 

8. అందజును, “గీ బొలుం డొక్కండు...3 

కలయ నూరార్చెం దనతొక్కుంలంకు లొవ్న,ి” 

భార. ఆది. ౬ అ. ౨౭౦; ఉం. బాగుగా. “పః 

నారచుం డమృవానీ యద్విజులం గలయఎ గనుం 

గ భార శొెం 6౧) ఈ ౨; ల్, మన 

న్ఫ్యూర్తిగాః (చూ, కలయంగు, 

కలయంపి, చే విం 1. కలాపి కస్తూరి మున్నగునవి 

కలిపి చల్లెశునీరు. “క కలపడగ లెత్తి కస్తుం, 
కలయంపులు చల్లి.. “య. ర్క ఈ ౧౫౨ ఫీమ. 

3, ఆ. ౬౨; 2. పేడనీరు; స్థలశుద్ధికై గోము 
యాదులు కలిషి చచ్చెనుసీరు. “సి, వరుస చేనుం 
గులు నరిసినదానథారావళి దగుకలయంపి 

గాగ” భార. షరా. 3, ఆ ౭6; 8. గోము 
ఖము, అలుకోట. “సీ, కలవడంబు కలాంపి కల 

యంసి ఇానపీ యనగోముఖా ఖ్యలై యలరు 

చుండు.” అం, భె ద్విః ౨5 

కశకలయంగ = కలయ. కే, (మనసు కలయునట్టు, మన 

న్ఫూర్తిగా.) “చ, శలయింగం బల్కరించి రువ 

కారులం నై రని నమ్తియుంండంగా, పలవదు బుది 

మంతులు నవ్యప్రియు లె నధరాధి నాథులన్ .” 

భార. ఆది, రో; ఆ ౭౦; 2. బాగుగా, “చ... 

కంటిని గలయంగ నామనము...” వాం నః 

౨ అ, ౫ 

కలయంబడు. ద్వ. అ. క్రి (కలయక -వడు-స్వా్టర్థ 

మున) 1. కలయు, వికమగు. “గీ. మధురగాన 
నినాదముల్ మయిల క్రో క్ల, “వలయం బూరించు 

నాదముల్ గలయంబడంగల” భౌ. రా బాలు 

౬౮౭; 2. ఒరసికొను, రాచుకొను, “గీ, కలయం 
బడి మూంఫపుమూయథునం దలలం దో,యారాని 

న అ లో 
నందడి నడచు'ఫౌర వ్ర జంబు. జ: క), ఈ 

గలయుం 
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౬౨; 3. (ప్రేమచే మేనుమేను దాంశకించు. 
“క కరమున మెల్జన నిమురుచుం గర మనురాగ 

మున మెజసీ కలయంబనుచున్క గరి వారికతే 

మున బ్రదుకుచుం గరపీడన మాచరించెం గరిణుల 

మరలన్* భోగ. ౮ స్క. ౧౨౦; ఢీ కలం 

బడు, కవియు. “క. కలయంబడి పోరందొడం 

గరి, + భం రా యు ౭౫% 

కలయిక చే, పి (కలయుథా l. చూడీక్స సంబం 

ధము. “క. అడపుల నపయిం తవస్వికిం గడుసొ 

ఖ్యమె కోరుసతికిం గలయిక తగునే” పాండు, 

శి అ. ౧౮౨౫; 2. నంగమము, రతి, “గ్, 

అమోహనాంగి, జాతివారాంబు జేక్షణల్ నెక 

మింత్క వేర రనిపించెం గలయికయారజముల.” 

శుక, ర, అం ౨౬. 

కలలము. నం. వి య ఫ్రం. 

కలవంటకము. వే 

కల 

కలలూ పెణుంగ నవసీవతి యుత్సుకుం డయ్యి 

నాత్మ లోన్. భార, ఆది. ర, ఆ. 3౦. 

నం మేం గర్భపిండము; 

న ర్భాభానము దప వీకరా,త కొలపాళము నొం 

గిన Su os 2. మావి గర్భ 
ప్రనచర ము; ఏ3. రాగివెంబు; ఓ. లోవామలము. 

నో కే. ఎముక; 2. తోలుసంచి, (౪ ని) 
కలవ జే. వి ఓ. కలయుటు (శ రం); 2. కలసీన 

యిసుశయు నున్న మును. (శ. ర), విణ. కలసి 

నది, (శ. రఎ 

* ఏ. (కలవు-వంటకము) మి శొ శా 

న్నము, 'పెక్కువస్తువులు కలిపి 'చేసినయన్న ము. 

(పులివోరమొ.) ఆం. భా. ది. ౨౫౭. ws 

వెండిచూలాలి వేవిళ్లు వాయ దోంటు కలిమిజెలి 

కలయికముోచే. వి. రలిబంధము. “క. కలయికము వెట్టుకలవంటకం౦ంబు లన.” యళ, ఆ. ౯ 

లెటీయి విటులన్, గలయుచు ధనమాస మిగులః | కలవడము. బే, వి కలయింపి గోముఖము. ఆం. 

గలుగక భునులన్, ఖలులన్ సరిగాం జూడక, ఛా. ద్విః ఎలి 2. 

“మెలలగడు వారాంగనలను మెచ్చంగవలయున్ .” కలవడు. ద్య. అ. 

మల్హ * ఆ ఈ ౧౭౦౬ 

క్ర" (కలపు+4పడు) శలయం, 

సకమగుః “క సం వ్రియములు నల 

కలయు. డే. అ. శ్రీ = శే, వకమగం “కః ఇ ల్రేజంగున యింపక యావులందు నాదరణమునస *” రకా 

నయ్యిరువుర, చిత్తము గతి నొడలు గలసి సిద్ధాంత 3, ఆఅ, ఒర. | 

వర్యాయత్తు లగుమునులయొయిక కు, విశ్తే చెలాచారె కలవరపడదు. ద్య. C9 ల (కలవరము? వడు కలత 

జమిలి వేల్పని 'తెలుపన్ ఊఉ హరి ౨) ల. ౧౭౮ వడు. “ద్వి. కలవరపడి పొర్హి కన్నులు జజ చి” 
భారం శాం. a] ట్, లర 3; 2, (రతియందు 

ఏకముగు, “ప. ,.కలికిళనంబునన్ గలసి మెలసీ 

రతాంళతంబునం బరి శాంతి యడంగ నంగణం 

ద్విః సాం ౨, భాం ౮౨, గ 

కలవర పొటు, చే. వి, (కలవరవడు భాం 1. కలయ 

2. చలనము “క, జలచరములు రలదూావక, 

cee నిలిచి...” స్వాం 3, ఆ. ౨రా (సాభారణ| కలవరపాటునం జెలంగం గన్ను లసమతన్ 

ముగా “కలసిమెలసి యని ప్ర యోగములం గాన విప, ౨, ఆ. (రో, 
ా గళ ఓరీ నగును) స (క్రి. 1. చేరు కూడు. “సి. కేల్లీ| కలవరపోవు. చే. అ 

దం డ్చుల జంపి ధన రా వెలయ వరవడు. (శ, ర 

తొత్తులపొత్తు గలయంవారు. దశా, ౧౦, అ | క్రవరము. బే వి (ఈ కలవరం 1. కలశం 
౧౦౫ ఊఉ వారి, 3) ఈ ౧౦౮; ఓ, రమించుు (శ రు డి. చింత (శం రల; 8. కలవరింత, 
రతెచేయు, “గీ. వలపు గలిగిన sees స్వప్నభాషణము, ఆం. భా. ప్ర. ౧ర ౨. 

పనిని, గలయుకం టెను సౌఖ్యంబు గలదె వెజె,” కలవరించు. బే, అ. క్రీ" hk ss దోోభవడుః 

దశా. క్కి అ, ౨. “న ఒదిలి తకం ములో న నున్న రాజు, కన్య 

కామణి మేలాంచి కలవరించి, బహువిధంబుల 

విలపించె...”శుక, ౧ ఈ ౮౭౩౪ వేం. వంచ 

పి ఆ 436, 2, (నిద్రా, మోవాజ్యరాదులచే 

మైమజుచి పలుకు “వ, ,,నిద్రలోం గలపరింప 

క్రీ (శలవరముగాపోవు) కల 

కలరవము. సం, పి, ఆ పుం. 1. కోయిల 2, పప్పు 

రము; శీ. అవ్య క్షమభురధ్వని. 

కలరూపు, దః షః (కల4రూపు) యాథార్ల ర్థ సము, 

సత్యము; భూళార్థమునం గలస్థి గలస్టితి, “చ, , దానిది 
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.ినైమ సి ఈ ౧ ఏ “గీ కలవరించియుం 
గృహ్టైఖ్య తెలిసియున్న ,య పుడు గృక్లాఖ్య. సజ 

హరి. ఫూ రా ఆ. ౨౦. “సీ ఇలరేశి రాయంచ 

చేతువ మెలంగచోం గలికినిన్నడలంచుం గల 

వరించు””అచ్చ. ఆర. ౯౫ (శ ర పా. “కలువ 

రించుముది పౌ సః క్కి (నిద్రలో) పేర్లూను 
చలుకరించు. “ఆ. ,, రేయి నా వ్రక్కాలోనుండి, 

కలవరించ లేచా చెలుల చెల్ల.” శ్రీరాధా, ౧, 

ఆ. కోణ. 

కలవరింత. చే. వి. (కలవరించు. థా |. (నిద్రా, 

మోవాజ్యరాదులచే) మైమజచి వలుకటం “గీ, 

పలుకు నిద్దురలోం బెండ్లికలవరింక.” శుక. ౨. 

ఆ. ౧౬౧. “గీ, తనరు పులకలు కలవరింతలును 

మాట్క వీడుపొటులు వెలులకు వెఅం గొనర్న.” 

కళా. ఇ ఆ. ౨౧౪; 2. అట్టుపలికినపలుకు. 
ఆం. భా, వ్ర ౧౪౨౨, కళా, ౫, ఆ. ౪౦౨. 

కలవరింపు, జే. వి, (కలవరించు. ఛా) న్వవ్నభెౌష 
ణము. ఆం. భా వ్ర. ౧౮.౨ 

కలవాడు. డే.విణ. (కల +₹వాడు.) 1. ఆఫండు.ఉఊ. 

శాంఠనవుండు  సర్వకురునంతతికిన్ గలవాందు 
గాండె,..”భార ఉద్యో, ౨ ఆ ౧౬౫; 2, 

ధనికుండు. “సే. ఆరకూటకలావ మర్ష మే కల 

వానికి ,, “నేమ. ఈ, ఆ ౬౮; 8. కుబేరుడు: 

(సముద్రము “బీ శలవాని చెలికాని కలరుం 

దోటి చం. రొ. ౨, ఆ ౨; 4 శ క్షుడు. 

“క, బలవంతులు దై తేయులు, బలఘన్మ రమాఖుల 

తోడ బద్ధబ్వేషుల్, కలహములు కాక మౌనవు, 
కలవాడవు నీవు విబుధకార్యబునకోన్.” కము. 

౨ ఆ. 3౧. భార. ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౦౧. 

కలవింశము, నం, ఏ. ఆ, పుం. కే పిచ్చుక; 2. కళం 

కము; 8. కూకటిమూంగ యనువక్షి; గీ. కళింగ. 

కలశం సం, = కలశము. 

కలశము. సం, వి. అఆ పుం. న ఘటము కుండ; 

తరికుండ, 

క లశా్ధీ. సం, వి, ఇ పుం పాలసముద్రము, (ఇట: 

కలళపాథోరాళి కలకోదధి మొ 

కలళి. నం, విం ఇ. ఈం స్తీ" 1. కుండ; 2. పెరుంగు 

చిలుకుకుండ; 8. కోలపొన్న శౌ 

శలసం, సం, = కలశం 
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కలహోశనుడు. నం. 

కలా 

కేలనము. నం, ఆ కలశము, 

కలసాది. నం, = కలశా్టీ. 

కలసీ, నం, = కలకిం 

కలవాంన, నం, = కలవాంసము. 

శకలహూంనము, నం, ఏవి, అ. పుం, రాజజాంనం 

కలవాంనుండు, నం, ఏ అ, పుం రాజుకే ముడు: 

కలవాము. చం. ఏ అ. పుం. 1. జగడము, 2. 

యుద్ధము; 3. క త్రియొజ, 

కలభశింతరిళం నం. ఏ. ఆ. స్రీ ముందు కోవమువేం 

బ్రైయుని విడనాడి వెనుక వరితావము నందు 

నాయిక, 

కలవోరము. వై. వి. (నం. కహ్హార సౌగంధికము. 
కే, ళం, డొ ఆ, ౭0. 

వి ఈ పుం, కలనుడిండి, 

నారదుడు. 

కలహీంయే. నం. అ. శ్రీ జగడించు జగడమాడు. 

చ ఎడవనికూర్తి తో డ రమియించి వృథా కల 

హించి పాసీపో, యొకుతఆిం గామినీక రగ్భహీత 

పటాంచలుం డై_నభ ర్తకై,వడి, ..”వరావా, ఈ, 
ఆ. ౧౩౨౯ 

కలాంపి చే. ది. (కలంతషాఆంపు, సంధిని వర్ణ్మలోవ 

వర్ణవికారములు అని క. ర) కలయంపి, ఆం. 
భాం ద్వి, ౨౨. 

కలాదుండు, సం, = కళాొదుండు, 

శలావకము* సం, వి, అ, పుం. 1. = కలాపము 2. 

వీశుంగ మెడ త్రాడు. నః 1. సొంటి; 2. ఏక 

వాక్యము7ా నున్న నాలుగుక్లో కములు, 

కలావన, చే. వ, కలయక (శ రు 

కలావము. ఉభ, బే. వి కలత. (శ ర) సం, వి 

ఆ. పుం. 1. నెమలిపురి? 2. సంపు; ల. నగ 

4. అములపొది; లీ, మొలనూలు, కాంచి; 6. 

చ్యాకరణ భేదము. 

కలాపి, సం, వి, న్. పుం. 1. నెమలి, 2. "నెమలి పురి 

పిచ్చు కాలము; 3. ఈశ్వరుండు;4., జువ్వి 7. ఏకా, 

(న్. సి, న్ఎ కలాబము గలది. 

కలాపు-డడు*, సం. ఏ అ. పుం చం చుండు. వీరం 

(అ. ఆ. అం వైద్య గ్ట్ము కలవాందుం 

కలాయము. నం, విం గుండ నినెనగలు, అ, పుం. 
wy 

బటానీలం, 
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కలాయి హీర వీ, చిలు మూర కుండంగ ప్మాకృలక 

తగరముతో ఫూసినవూంత, 
కలాలి. హిం. వి, (ఊ. కలాల్) కల్లుసారాయు 

లమువాందు, 

కలావంతుడు. నం, విజ్, పుం చంద్రుడు. విణ. 

(ల్. వల్.త్ఎ ఓ కళలు గలనాండు; 2 కళా 
వేది తి. శక్తండు, సమర్ధుడు, “కం స్పీవింత్ర 

యలుగ నేటికి నావంతయుం చౌరజనమనః 

భేదము నొక్మా_వంక ద్రీక గా కుండం గలా 

వదంతులు మళ్పతులు కలక వగ దీర్చన్*” భోరః 

విరా, వ ఆ ౧౬౧. 

కలావతి, సం, = కళావతి 

కలాసీ, హీరా ఏం 1. పీడమోంద వనిచేయువా:డు; 

2. చడవలాగువాండు, (కళొను అని చాడుకఎ 

కలి. ఉభ. బే, వి. థాన్యాన్లుము, పులియం బెట్టిన 

కడుగు. ఆం. భా. దష. ౨౦, “ఫీ కలి విప్పి 

నాన్చినగచ్చకొయలభంగి .. కాశీ, 3, అ 

౧3౮. సొఃకలి వోసిన వెనుక నుట్టు కను: 

గొనుట = కడుగు పోసిశరు ఇంకను బెరుంగు 

ఫోయుదు రని యుట్టవంక6ం జూచుట. (ఫలింపని 

శార్యమువై గంచెణాన  ెట్టుకొనుట యని 
భావము.) రక్షాం శ. ఆ ౭౫ సా, ౨, ఆ 

౧.౨.౨ ద్ర" కొన్ని ధాతువుల్వపై భావార్లమున 

వచ్చు ప ప్ర క్యయము. ఉదా:=కనుక లి, వినుశలి 

మొ. సం. వి, ఇః ఫుం, 1. కలియుగము; 2. జగ 

డము; రి. యుద్ధము; ఢీ, విఖీకకళే; ర్. కలిపురు 

మండు; 8. శూరుందు. స్త్ర" కిక, మొగ్గ. 

కలింగలు. దే. వి, (ఈ కరిబ్దల్-. ఏ అలుంగు, కాలువ 
చేజువు మున్నగు వానినుండి సీరపోవుటకు: గట్టిన 
తూములు, (శః ర 

కలిక్ష. సం. వి, ఆ, స్తీ" 1. మొగ్గ; 2. కళ 8, 
వీణామూలము, 

కలీకము. డే. వి. శై క్యనివారణార్థము కంటికి వేయు 

మందు. (శ. ర) విణ. స్జల్బము. “క్ట. కలికపు 

మానిసి యని స్కీకలంపున నిపు డ్డ హు. 

మిన్నన్, జులుకలం జూశెదపు... ' అచ్చ. 

యు, ౨౧. 

కలికి, చే. ఏ. 1. కోమలి; స్తీ! 2. ఫొంనళతలయీాం, 

“క్ల కలికి యనలం గొంగతలయాత దంట 

కలికీళనము, డే. వి. (కలికగాననములఎ) 1. 

కల్తీ 

యు గోమలియును. ఆం. ఫె, తః కద: విణ. 

1. నునోజ ము. “సీ, ,,.కరటిదానవునకుం గలికి 
దూప.” వారు ౬ ఆ. ౧౦౩ “రీ దనుజ 

సరం రకాలకు 6 గలికికాటు 

కలకుం గానివానిలిిఊ వారి. 3, ఆఅ ౧౪౨; 2. 

దంట, చేర్చరి. ఆం. భా. తృ. ౬౨. 

స్త్రీత్వము. 

“గీ. గంధవహునకు సీస్ట జలంధరునకు?, గలికి 

తనము. బావకునకు. సను బలికి, దలంయప్రు నటి 

యించుచును,..”” హర ౬, ఆ ౧౦3౨; 2. 

చేర్చు. “గీ... అమైెయికలికికనము, నట్టి వెన్నును 
మైరంధ్రియంద కాక, కలవి యొరులకు...” 
భార. విరా, ౨, ఆ ౬౭. శుక. ౧, ఈ కరగ; 

ఏ. సౌందర్యము. “న కలికితన మేల యీాకల్కి_6 

గరంపకున్న, డిట్టతన మేల యీదిట్టం డేబ్బ 

కున్న.” శ్రీరాథాః ర, ఆ. ౧౯౭. 

కలికితురాయి. చే. వి. (కరికి+తురాయి కీొంగతల , 

యాంకలతోం శేసినశిరో భూసావి శేషము. “సీ. 
కనకపువ్నముల నొప్పినకునుంచాపాగ రాణింవం 

గలికితురాయి మెజియ .” చేం, మాం, ఆ.౧౩౪ీ. 

కలికికిట్ట. చే. వి, we ఓ) వణీవి శేషము. (బ్రా) 
కలిగించు. బే, న TL నిలంపు, “చ,. శంశసుని 

దనయ 'సోరగంచి తీవ. ..”భారం. అశ్వం 
ష్ 2౦౧. భార, ఉద్యో, ౧) ఆ. 3239. 

2. ప్రకటించు “సీ... వేదముల్ నాలుగు గలి 
సంచ? నపుడు... ర, సాం ౬ ఆ. ర౭౯. 

8. సృజించు. “ద్వి. విపిధభంగులపవిందు "వేడ్క. 

గాఏంప్కనల వంి6 గావున నీవు వలయంవస్తువులు, 

గలిగింపు మనద్చశుం గామ ధేనువును. రం, రాం 

చెల, ౨. పు. 

కలిగొట్లు. చే. వి పాటలీ. ఆం. భా. ద్వి. ర్యా. 

(నిడాఘుము) “సీ, కలిగొట్టు ఇెట్టుగుంపుల కంటి 
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చుట్టంబు... చందా. ౨, ఆ. ౧౬. 

కలికనము. వై. వి. (సం, os క. కలికన 1. 
శూరత్వము. “స్కీ తై త్రై లోశ్యకంటకు దశముఖు 
బంధుయు_క్ట తం జంపిన క లికనమ. ౫ భార, 

చో. లి ఆ ౨౦౧; ర్ సామర్థ్యము. “౪, 

అరులగుణము లైన నన్టీ౧తు రవ్వడుం గలయం 

బెరసినపుడు కలితనంబు, మెజయుద్దురు మహ 



కఫీ 

తులం, = భారం విరా* ౪, ఆ౨౨ఏ; 3. చాకు 

రము, (మేనక “గ్ల ఇెలులుం దాను విలానవీ 

'చేస్త్రికముల, గాధిజుని మ్రలం గీడింజెః గలికన 

మున.” కృ. శకుం. ౨ ఆం ౧౧౫% 

కలికము. నం. విణ. (అ, ఆ, అ) 1. తెలియంబడి 

నది; 2 పొందంబడినది; 8. కూడియున్నడి; డీ, 

స్వీకరించంబడినది; ర తెక్కి_ంవ(బడినది 6. కష్ట 

బడినది;'?. ఆభోచింవంబడినది; లీ. ఛేదింవంబశీనది 

కరితీ, హాం, విణ. న్వచ్భము కానిది మి క్రితము, 

వాః= కలితీనెయ్యి. 

కలిపా రి. చే వి. (కలికి+ఫౌ ల్లి) గాయములు మొ. 

కాయయటకు చేర్చుతో మడిచినమెక్తనిగుడ్డ 
పౌత్రి. “మ,..దుర్చ్పకశ స్త్రంబుల 

నవళాభావంపు బల్లాయమా,దుక 6 

జెలుల్ ఘటించుకలిపఫొత్తుల్ వోసె,, 

ఈ. ఆ. ౧౭౬. 

కలిమము. గే. ని, మాంసము. “వ, ,,తిత్తొలిచి గలి 
గొనవై-చిన కుక్క కలిమంబుం గనుంగొని, , 

భార. శాం. 3, ఆ. ౨౮౫ (శ, ర (ప్రాంత 

చేతి కడిముము” ముద్రి- పౌ 

కనిమారకను. చం. వి, ఆ. పుం, ప్రూలికము నెమలి 

యడుగప హోం 

కలిమి. జే. వి (కలుగు. భా) కలుగుట, “క 

అంతిపురము చుట్టణీకం, చెుతయుం గీ డంకకంటె 

సస తకదీణూ, సాంతచరకుబ్ద వామన, కాంతా 

దులతో డిపొౌందుకలిమి భటునకున్ *” భార. విరా, 
౧, ఆ, ౧౩౧ మూర్చ_. 3, ఆ. 3౯౨; ర్త 

సంపద. “క. కలిమియ -చుట్టలం జేద్చం, గలి 

మియ చెలులను ఘుటించు...”భౌర. శాం ౧, 

ఆ. ౫౧, వైషు 35, ఆ ౧౨ 

కలిమికొండ. డే. వి (కలిమిషాహొండ) సిరిగుబ్బలి, 

శ్రీడెలము. “గీ కలిమికొండకు నేతెంచి నిలిచి 
తనుచు, వింటి ముక్కంటి నిను: గనుగాంటి 

మంటి.” ద్వా. రా, ఆ. Ss: 

కలిమిచెలి. చే. ఏ. (కలిమి చెలి) లక్షీ, య, ౪,౪. 
౯ (ఇదే కలిమిగుబ్బలి, కలిమి తొయ్యలి మొ 

కలిమి దండుగ. దష. వి. (కలిమి-దండుగ) చేరము 
లేకున్నను ధనవంతునియొద్ద రాజు పుచ్చుకొ ఇడి 
ధనము. (Property ta, ఆస్తిపై పన్ను. కప 

II—12 క్ష్ 

గాందిపాటు 

ఇాయంగం 

నరో వందా, 
శ్. 

643 కలం 

'తెల్లబట్ట్రలం గట్టి తీరుణులాడెడివారి బిగియించి 

క లిమిదండుగలం పెట్టి” పార్వ. ౨, అ కరి 

కలిమి వెలది = కలిమిచెలి. వేంక చేవ. ౭. 

కలిమివెలందికోడలు, చే, వి, (కలిమిషావెలంది్లా 

కోడలు) సరస్వతి. చేంకం దేవ. ౪. 
కలియుంబడు ఆ కలంబడు, (వాం 

కలియం బెట్టు. చే. స (క్రి. (కలియన్ +వెట్టు) 
కలియునట్లు కలుపు. 'చాఃఆన్నము కలియ? 

బెట్టుము. 

కలియం, జే, అ. + కలయు, చేరు; వీకమగు. 

“కీ ఈరాజబిం బాన్యకారణంబుగ నద్రికులము 

'జీవకలంబు: గలియుంలాకలోవార, ౪, ఆ. ఇళ. 

ఆము. ఈ, ఆ. ల న డీ రమించు జంగ 

మించు. “క. ఎక్కువకులం బకని!ని, నిక్క_పుటా 

రైనదాని సి చకులుం డ్రీనెక్కాలోం బలిమిం గలి 

సషీనం దక్కొని చంపుటయ రాజధర్మం 'బెందున్*” 

ప్ ప్రా ౧౦౭. 

కలియుగనుహినులు. సం. వి, న్. పుం. బ. 1. కలి 

యుగచ్చికృములు; 2, ఛాన్యవి శేషము. మ్రబంధః 

౧౧౨ 

కలిలము. సం, వి అ, న. 1. 'కాలుహ్యము; 2, సంపు; 

8. జచేవాము; 4, పాపము; త్. గాంఛీర్యము; 6, 

బీవము గల శుక శోణికములముద్ద (కే. న 

విణ. (అ, ఆ. అం 1. కలిసినది; 2. చొరరానిది; 

ఏ. ఎలుంగలరానిసె 

కలివడగ. చే.వి. (కలిమిశషవడగఎజాత్స్చ్సవసమయ ముల 

యం చెత్తెడుచెండా; జెండా. ఉక కల భౌత 

హర్ష గ్రముల్నపైం గలివడగలు గలయ  సనెగసి 

కా,లి,..*”కుు, నం. రా ఆ, ర. 

కలివి = కలివె. “వ... నేరేళ్ట మారేళ్లే: గలువుల 

బిలువుల. , కిన. శకుం, ౨, ఆ ౧౪ 

కలివి. జే. వి ఒకానొకవృతము. “కీ కలివిరి 

గండ్రయు గృచ్చ.. ."వాంస, 9, ఆ. ౯. 

కలివె, జే. ఏ. కరమర్దము, పంక. “సీ, .,కలివె, 

వండులు . ./”కాళ, 32, ఆ. ౬౯ వండితా, పర్వం 

శరా. పు. 

కలం యు. దే, వి, 1. బండొచక్కము. “కీ కల్నించి 

" యాబంజికలం దొొత్చె సత్యలో కంబుననుండి 

యాకములగర్భుండం. =” కాకీ. ౧; ఆ; ౭౭; ౭ 



ర్ లుం 644 క్ల్రు 

“వీ ఇందుబింబముం జూచి ఇందువ్వుగలుసావి 

యజు'లె త్తి నాకంగ Ma 'కానీ, గ ఆ, 

౧౨. వరమ ౫ ఆ. గా. వై+వి, (నం, కః 

'ప్రా/+ కల్లా క కళ్ ఎ ప కల్లు. డై 
వలువురకుం బుట్టి నిచ్చలు, గలు ద్మావుచు: 

బెంగ యెట్లు గజకురు సీలంబులం. . భర. 

కర్ణ. ౨, ఆ రర రామా. ౨ ఆం ౯౪౭. 

కలుంగానుగు, చే. వి (కశలుశాకానువు (కాయం 

తిష. (శ. ర 

కలుగు. చే. వి, 1. రంధ్రము. a గీ, ..వలీ కజంబు, 

చెలుకకలు(గును అ న్నెమకి పట్టి.” కాశీ. ఎగ్ని, 

ఆం ౧౯౩; 8. గువా; సొరంగము, “క. కడువడి 

నక్కలు:గు మొగం, బదుక” కటి తోచి...” 

అచ్చ. కిష్బి_౦. ౨౭. (శ. ర. పాం 

శలుయ్వే. చే. వి 1. తాకట్టు, శిలాబంధము ఆలు. 

గులు. ఆం. భొ. (పృ. ౧౬౨ 2. నూరిగోడ. 

“గ సీరం గలుయిలు వడి తావ లూడి పాయి, 

బూరటిలి నీద గననీక సూరి మొలచు, చావు 

లును. , చందః కీ. ఆ. ళోరాః 

కలుజోవ్యి. చే. వి. వృకువిశేషము, “దష, ,.కలు 

జువ్విపండ్లును. ,. పండితా. పర్వ. 3౫౮ వు. 

కలుకోడి = కలో శె (చా. కలోో_డి 

కలుక్కు.. దే. పి. మనను నొచ్చుటయం దగునను 
కరణము. “చ,,,ఇ్కత్తెజయగు వినం గలుక్కు 

మనదే వగవారిమనంబు...”సా. 3, ఆ. ౫౦. 
కలు(క్రాంత, డే, ఏ. (కలంగా కాంతకు కలుంంగానుగు, 

'శ్రాయంతీలత (శ. ర 
కలుగచ్చే. చే. వి, (కలు--గచ్చ ఒకరకపుగచ్చశ. 

(శం ర ) 

కలుగానుల, దే. వి, (కలుగాగానుగు జాతిగానుం, 

“క, చెం కొకటి గలుగలగా మరు, వెజకున్ 

లోశై తి మనుచు చెజికలగమి నే,తఆతిం గలు 
గానుఃగ్నలాడుదుు ఇెఆిలి జల్ సుగుణం లన్న 

కేంద్రునిపీటన్. “రామా. ౧) ఈ ౧౨౭. ద్వా. 

3, ఆ ౬౦. 

౨౨ ఆ రా; 2 ఉండు. “ఆ. నీను గలుగ 

'వెజవ శేటికి,, .””భార. ఉద్యో. క, ఆ. 9౧౩; 

3. నిలంపు. (యా. కలిగించు); ఓ&. చాలు, నమ 
ర్భమగు. “గీ, ..ఎవ్వరిం గొనియళండు, కౌరవుల 

మింద సెల్సి రాతయలుగుచాండుం Hees న. 

౨) ఆ ౧౬౮) రీ, పుట్టు. “వ. ..గడ్డునసు శిని 
జన్మింవె.. ళినికి గార్ల్యుండు నలిగి. "భాగం 

౯ స్కం, ౧౫౯; 6. కలదగు. “ఆ,, = శ్ర జికల్డం 

గరుణ కలంగుమమ్మ కమలే క్ర.” భార. ఆది. ౮, 
ఆ. ౫. వైషు ౭, ఆ. ౯; 1. దొరకు. “ఆ. తలి 

రుంబోండి మంచిదానవు గలిగి తి.ట్టరుగుచెంతు 

రమ...” పృభా. ౫% ఆ. ౧౯); రి. తస “క... 
కలకాలము, పొయక య త్తవసిసొడవ: బడంగాయ 

గలదే.”విప్ర ౪, ఆ. ౧౭; 9. కడచు. “క,., 

వనజాయళి నేత్ర నీవు వచ్చి ముగా క 

"లేను పోవ లీ చిన చే మని నీకుం చి, యము 

చెప్పదు గరినున్.”వి. పు. 9, ఆ. త్ర. 10. 
రమించు. “మ. కళికీ మాటలు పేయంనేతి 85 

సనీకాౌయంబుతో వానితోం గలుగస్ భాగ్యము 

కల్టకున్న విభునింగాం జేవంమి వీని రాంగల 

జన్మ ౦బున. =.” ఆని, Dy అ, ౧౧. న. కీ" 

1. కలిగియంంండు, “క. గురులకు భక్తు. డుదా 

రుడు, గరుణ గలడు... భార, చో యం 
ఆ. ౨౩ ౭; 2. పొందు, “ఆ. తల్లి వనివె నని 

యథర్తువు సీయుగు నగునె యెలుక గలరె 

మగువ లెదు. భార. ఆడి. ౨ ఆ. 36. భార. 

కరః ౨; ఆ. ౯౦. (5కి శ్కీంగ్మివృ యోగ ముల 

సీషదము నబిందు కముగాం చి యు కము “లయ 

గ్రాహి* సంగమును భంగముల గలుంగ...” సీతా 
రా, ౨, ఆ. ౧౩౩౨. ౧,ఆ..,౬౭, “ఊ...భవళ్చ 

మాను జే లోకమునందు నెంచినం గలుంగల 

నేర్చునె.. వెన్న, క, ఆ. ౨౦. 

కలశే. చః విం (నం. కలుషమ్. పూ కలస 1. 

తోభము కలయే “చ... ధృ కరా ష నూనులు 
౪ క 

కులక్షయ మయ్యెడుదాని కోర్సి ప్యోరికిం చెగి 

కలుగు, చే, అ. క్ర" (దీనికి కలి లే అను రూవ వచ్చి రన్క_లుద శెండు చెణీ౧గెడునీవు చేను 

ములును గానంబడు చున్నవి.) కే. సంభవించు. దీనికి జొర చేల.. భార, భిష. ౧, ఈ ౧ర౬ 

“వ. . .అమృస్థకుం దనసన్నిధిం గామవికారంబు| _ 2. దోషము. “క, అలఘుపరవస్తువునకుం, గలదె 
పుట్టుట గలుగ భావించుచు. భార విరా,  యభావంబు మనను గానని కలుచన్.” భారం 



కలు 

శాం. ర, ఆ ౧౮౩; లే. కోవము. 

చం గోశదిలంబు వెల్బడి. నెపం గి 

౧౫౭; ఉ. కారణము. a . .వింటి మన్న కలం 

చకొ దీపించునే త _త్తషసం, గతబోధంబు...” 

భార, శాం. ౧, అ. ౧౩౮ దశ. ౧౧, ఆ. ౧౨౪౫. 

కలుచేపడు, డ్య. అ. 8" (కలుచ+వడు) కలత 

నందు, జోభవడు. “వ... తద్వథో పొయంబున 

స. బూహించి యొద్దియుం గానక కలుచ 

"నసీం. స్ ఆ. క్ “నీ, ప్రూదిగె చేమణి 

tee కదనం బదనం గలుపవడకుండ ,..” 

సేం వంచ. ౧) అ. ౬౨౦. 

కలుమే. జీ. సః ఎ: నలచు మోహీంచు. “క్ల కని 

పెనా నలరు వలచెననుట.. .'ఆం.భొ. కృ.౯౬ 

కలుజేవ్వి. దే. న (శలుగాజువ్వి) కూటవర్కటి, 
కాండజాన్ని లే, ఆం. భె. ద్వి! రళ. “పీ కలు 

జున్వి వాపిలి, ,..” హంస. ర, ఆ. ౧౧. 

కలుపు. దే. సః (క్రి. చేర్చు. “గీ, ,బకకుమారుని 
భయ చేసి rbd గడుపు చల్దనికాంతలం 

గలుస్చు నన్ను.”ఉ, హరి, ౨ ఆం రగ; విక్ర ం 

౫ అ. 3. వి. శే, గమనము. లకీ పక 

భాను డాచావ్య చిగురాకు: బోండి మై వైం గన్ను 

వె చినకన్నె కలుపుమరులు. నైవ. ౭, ఆ,ణ౫ిం. 

2 పైరు మొ వానితోం గలసి మొలచినగడ్డి 
మొ. అం. భె. తృ. ౫౧. “వీ మెలపుతోం 

జెట్టపాదులగలుపుదీయు.ి వెజ. ౨ ఈ ౧౨౧; 

ఏ, పెరుంగన; మి శ్రదధి, “ద,,కలుపున్ వడి 

యంబులు, , ””శశాం. 9, ఆ ౧౪, ఆం. భా 

ద్వి గ కు మోహము. (చూ. కల్పు- 

కలుపుగోలు = కల్పు”గోలు, (చూ, కలర్పగోలు 

కలుపుంగోలుకనము. ద్వ వి. (కలుపు గోలు తనము) 

అభిన్న కము, ఐకమత్యము “టా, అభయ 

మిచ్చితి నేలితి రమ్హనుండు పొం, డచ్చపుదాయ 

యైన శరణార్జింజామా యని యొక్క_మాట వా, 

త్రచ్చినపిమ్యుటం గలంపుంగోలుతనంబునం గాతు 

అ .. రామా ౭, ఆ. ౮౫ 

కలుపొన్న దష్టః ని. (కలుాఫొన్న్ర ఒజళ'నొకజాతి 

భొన్న ₹. (చూ. కల్ళొన్నఎ 

కలుముం దే. ఏం క లుషగంధము. “ఆ, కలుమ నాంగం 

గలుషగంధము , , ఆం భౌ (స్తం ౧౦౬ 

కలయిక, న 
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“మః కలు|కలువ. చై. వి, (నం. శ్రైరవమ్, క, కలునెఎ ఉత్ప 

ఆ, లము. “లయ*ంఖాెతి. చెలువ లొనవఎచుబలుచలు 

వలకుం మచైనలముకలువలకు...* యం ర్క అ. 

౧౦౪, ఆం. భాం చ ౧౬౮. 

కలువకంటి. ద్వ. వి (కలువాూకన్ను ఇ) కువల 

యాత్నీ; స్తీ" “స్క చెవిలోనం చొజుంగ.6 జె 

నొజ్జంగ నీటం గాల్వజైరవు నొక్కు_క కలంవకంటి 

ఫీము. గ ఆ. ౧౫౧౩౨. 

కలువగొంగ. ద్వ ఏ. (కలువఢేోగొంగ కువలయారి, 

సూర్యుడు. “వీ కలంవగొంగను లేనిబలుపగంగను 

జీనివలువరింగులు పైవి గలుగువ ని” ప్రబంధ, 

లా౦..౨. 

కలువశెలి. ద్వ. వి, (కలువళ్లాచెలిఎ కుముద ప్కియుండు; 

చంద్రుడు. “గీ, కలంవవెనయుశు బూఫ్రదండ 

లంను, ..,కొమునునకు వికారంబుః గలుగ 

జేయు” భర. ౨ శం ౮౯. 

కలంవడము, నై. టెం (కలువఢేవడము. న చెరవ 

వట9= త. కలువటక్) 1. ఉక్చవాది కాలములో 
ధ్వజ స్ట సంభొదులకు వె పల ట్రైశు కలుపఫ్రూదండ్క 

ప్రాాలంబమా౨క. ' “నం కల్యయంగ గృవామంలం 

గలంపడములు గడు విలసిళ్లై నంబరతలము గప్పి 

భార. అది. ౬, ఆ. ౧ర౯ కళా, అ, ఆ ౯౧; 

ద, మేలుకట్లు. సాం, ని, మానం, ౧౯ 

కలువనే స్తీ. ద్వ. వి. (కలువ నే స్పి) చంద్రుడు. 

వేంక. దేవ. ౧౩. 

కలుపము. బే, వి ముదు ము, నూటబుటకు వీలుగా 

పల్ల మేర్పఆజచినజాయి. (శ, ర వా) 

కలంవరాయండు = కలువటణే:డు. “గీ కలువరా 

యండం దనుజులం గెశిలించి*”శళొం. ౪, ఆ, 

౨౦౧౭ 

కలువజేకు. ద్వ. వి. (కలువ జేకు) కువలయదళము, 

“సీ కలువజేకలయేపు ఖంజనంబులరూపు నిర 

సించువాల్చూపునీటుదాని”” ఊం రా. వ్క ఆ 

౨కి బం విలుదులమోందినఖతతములు. వేంక. 

మాన. ౭౭. 

కలంవజేండు = కలువలదొర. (ట్రా, 
కలువలదొర ద్వంవి. (కలువలుగూదొరఎ చంద్రు, “డుం 

రొంపి, ఈ, ఈ కర ఇట్టే క య 

ముం 
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కలువవిందు. ద్వ. ఏ. శకలఃవవిందు) చందద్రుండుః 

“గ, కరము తోయిట్టు వగుటనో 
కందు. 

రామా. ౬, ఆ 30. 

కలువవిలుతు:డు. ద్య. వి (కలువ౫-విలుతుండు 

పుష్ప ధ్ధనుషంము వన న్మధు(డు. 

కలువు=కలును. (వట్టు)' 'ఊ,,.నీవు కలువకొ నియ 
తోన్నతి గాంచె: దం డి యున్.” వకు. సి అ. 

౧౫ (కలవాం దగు) - నామోందం గృపయొత్లుం 

జాలం గలవశ్నా :..”హరి, ఫూ, ౭, ఆ. 36౮ 

కలుసషము* సం. వి అ, పుం. |. దున్నపోతు; 2. 

నలుపు. న 1. పావము; 2. ముణేకి. విణ. (అ. 

ఆ. అ) 11. కలయబాణీనది; ర ముటికియైనది; 

ర. నిఏింవంబడినది; జీ, సామర్థ నము లేనిది; రీ, 

నల్హనిది, 

కలునవిందు, 

కలుషించే. నం, ఆ. శ్రి కే. కేపించు. “వ. అనిన 

నమ్హాటలకుం గలుషించి కములనాభు౨డు.” వారి. 

ఉఊ ౨, ఆ. ౨౯; 2. అసహ్యించుకొను, చః 

అని కలుషించి వేదవతి యచ్చటు వాసి చనం 

దలంచినన్ =” నిర్వ. ౫, ఆ. ౧౭; త కలల 

చొటు. “వ, .,అబ్బోటి కలుషించియు,.,ఉప 

శమించుకొని. ..”” భారం విరా, ౨, ఆ. ౪ోరా; 4. 

విరోధించు. “క, .కొళికనుకుతోం గలుషించి 

బుశ్య మూక, సలి కాళండు వోవం పోన చనియె 

నిఠందున్ -” నిర్వ, ౭, ఆ, ౧౩౦. 

కల్క-ండము = కలకండము, ద్వ. వి. (కలషాశండము) 

ఒకవిధ మగుచక్కారం ,“'వ,..చక్కెగ కండ 

చక్కెర జీనిచక్కెర కల్కండంబు పుల్కం 

డంబు. ప్రబంధ, ౧౧.౨. రూ, కలకండ. 

కల్యు_ఫలము. సం, వి, అ. పుం. దానివ్హశీ. 

కల్కము, సం. వి, అ, పుం. న 1. కపటము; 2. 

పావము; లి. పురీషము; శ. చేవామలము; ముటికీ; 

ర్. మడ్డి 6. ఒకానొకగంధ ద్రవ్యము; '. పొడి; 

ర్, తాండ్ర. విణ. (అ, ఆ. అ 1. పాపము 

గలది; 2 చెడ్డ స. 

కల్కి. ఉభం చే. ఏ. కే శ్రీ a ప్రాయబల్ము.6గల్సి.. 

పావటకు సిందూరయమె యొవ్యానివదకాంతి యొసక కోలు 

మెసంగు”ో ఊం రా, గృ ఆ. ఇ౯; 2. మనోజ త, 

అందము. “సీ, వ్నథుజటాబంధంబు? భెన్నెజీ 
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కోలం 
ద 

ఏలొరిస నగి త "వెశీరోరంు(€" "సఫల రబపముం గగ గ్రాత్రైలులున్ను. 

రు, విణ. 1. మనోజ నుం. 
న 39 
యొొ చెణయే. 

స్వా. గ్ మిం ౬౨; ర, నుందరుయడు. ఓన్ శ నికితన 

సం, ౧౨ ఆ. ౨౧౦. 

ts రా జ ల్ యాగా “mn 

చ. చిలుకల$ a) Ee 05 pa 

మేల యీాకల్కి6 గరంవకున్న (శ్రీరాథా* ర 

ఆ. ౧౯౭. సం, వి, ఇ. పుం. కల్క్యపతారము. 

విణ. (న్, నీ, సిఎ కలము గలది. 

కల్మితనముజకళీకితనము. ఊభ. చే. ఏ. 1. స్త్రీ క్వము! 
2. దుష్టన్వము, నం. వి. గొ, పుం. కొల్క్యువతా 

రముోఆ బుధులు మెచ్చ భువిం న్ మెజ 

యుటో,కర్కిశనము సేయి ఘనత, నలదె భె. 

౧౦. న్కృం ఫూ ర౨౧. (సె యర్థముల శని 

యు దాెవారణము.) 

కలా్కే_డి కలంకోడి, బీ. వి. ఒం చారెకోడి. (ఆశుభ 

నూచక మగుకూ6త కూూయున దినం కుక్క్రు_.రో 

కుజుని కా నె సలగ్కో-డె,ఫుగి మహో త్పెానముల్ 

పై వెంటి యును. వండి తొ.మహియ. ౧౯౭. పు. 

కల్పించే = కలిగించు. (లభింవంజేయు ) “న్ వల 

సినవస్తు లవ్వారిగా శబిరంబునం నె కల్లించుమహా 

విభూతి” ఉం రా. ర్క అ, ౧౮౬ 

కల్ప = 1. కలుగు (గుహ) “క, ..పొలసుమేవగి 

కల్లు మొగక 'దా,పినెనుగౌొము,,, అచ్చు 

యం. రర; 2=కలుగు, బే. అ, క్ర" కే. ఉండు. 

“టా, +,వచిమించదం గల్టిన మాట గట్టిగా. i 

3, ఆ. ౧౫ 2. సమర మగు. లన . భవబంధ 

ముల బెడ.చాపంగల్లు. విక్రం ౧. ఆ. ౧౯౭ 

త. సంభవించు. “మ. బహుచాభలళ్ బడ గల్లు 

నంచు: డమలో,,,” వారు ౨, ఆ. ౧౯ 

కలు = కలుచు. (మోహించు) “చ. కలువక 

కల్నిసట్లు, .=తానొరుం గల్వమి "నేర్పు వేళ్ళ 

కున్.” కు, నం, రా ఆ. ౧౦౨. 

కలు జే, వి (కలు థా )) కంసాలి; వ ద్ర 0గి మొ: 

“స్స్ , ,కల్డువిత్త తము రుంజికానిపాూలంళ” లిం. 

విదం 

౨౨. 

కల్డుప్వి = కలంజువ్వి* 

కాళ. ౨, ఆ. ౫౦. 

= కలదు కద్దు. (ఉన్నది) “చ. తనుకరరోను 
పల్డరికిం డొ నిరువంకలం గలం చేదు నానో,, ఎ 

వః ౨9 ఈ రోటి 
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కల్బకమయం. సం, ని, అ, ప్ర. 1. = కల్పము; 2, కల్ళొన్న. దష్టః ని, (కలు (కలిప్ఫీ+పౌన్న్ర ఒకజాతి 

కల్సపతుము; ఏ. క చోరముీ 

కల్పన, నం, వి, ఆ. శ l. పిరాకాకియు; ద, నేయ; 

పొన్న శీ “దః అక్క_జంబుగం బూవె నంకం 

గల్వ్పాన్న” వండితా, మహిమ, ౧౯౭. పు, 
ఏ లన ఇ చర శరీ 3 

3. టి ౫౧ రణము; డ్, రచన; స్స్ అర వణము; ళల వము, నవం, వం ఆ ఫ్రం. నః కేం పొవము; 0 

6. ఊవా; €. యోధు గెక్కుటడై యేమ 
గును సన్న దను చేయుట; రీ. ఆగ్గావ తి; 9. థో థ యు 
విధానము; 10. వనము, 

కల్పనము. డఫ. దే. వి, కలాంపి. “స్వ పూనీరు కలవ 

పుఫ్సాళ్థును దంపిం చి నునుపుమోతింగం గల్పనముం 

జరల్టి* ల, ని, ౧ ఆ ౨.౨ సుం వి ఆ పుంజు 

కల్పన, 

శల్చము. నం: వ్ (9 ఫ్రం. 1. న్యాయము; క! 

వకూంసరము; 8. విధి; ఓ. “వై దికవి ధాననులం 
తెలుపునొకానొగశా సము; లి. సంకల్పము; 6. 

పృళయము; 7. (బ్రవ్యాపనము; 8, తాండ్ర 1; 

9g; కల్పపృతము; 10. మద్యము. విణ. (అం 

అ. అ 1. ఆచిశము; 2. సమరము. ప్ర. (ఇది 

సమాసో త్రరవదము గానే తను:గనినం ద్రీయు 

కము) సమానము, “వ,...అమృళేకల్పంబు 
లైన యిాఫలమూలంబు లువయోగించి (కమ్ 

(రుమం, ,.”” భొర. ఆర. 3, ఆ. 3.9౨. 

కల్పలతే. సనం. వి. ఆ, స్త" కల్పప్భత్నము. 

కల్పవృమీము* సం. వి. అ. పు. కోరినవస్తువు లిచ్చెడి 

'జేవవృత సామాన్యము, ేల్పు మ్రాను; 2. చేవ 
వృతంశేషము. (మందారము, పారిజాతము, 

నంతానము, కల్పవృక్నుము, వారిచందనము అని 

యివి మైదు 

కల్పాంతేము. నం. వి. అ. పు). పృశీయము, వ్రపంచ 

మంతయు నళించు కాలము. 

కల్పించే, నం. సః క్ర" 1. రచించు. “వు. . , అట్టిభువ 

నశ్నేనుంకరం “బె నఖాగసమామ్నాయము భాద 
రాయణుండు దాం గన్పించె సే ర్పొస్పంగన్* 

భాగ, ౧. స్కంం ౧౨౫౬; 2. సృృజించుః స. 

అఖిలలోకములు గల్పించు...” మార్క. ౧ 

ఆ. ౧౧౫; 8, లేనిది కలిగించు, ఆరోసించు. 

కల్పితము. సం. వి, అ. పుం. ఎక్కుటకు ఆయ త్తము 

దేయంబడినయేను న. బి౯9. (అః ఆ, ఆఅ కేం 

రచింపంబడినది; దీ. అరోపించంబడినడి; త, స్ఫుట 

చజువపంబడినదిం 

మాణిక్; తి. మడ్డి; ఓ. హ_స్పపుచ్భము. విణ (అ. 
అ. అ) 1. పావము గలడి; 2. ముణీకి గలది. 

క ప * స౦. ఛి పు 2 య! వ న! కల్గాషము సం. వి ఆ పుం. 1 చిక్క ర్జు (అమ 

రము ద సలుపు; లె. గంధ శాలి; ఒకజాలి వరి శ. 

విణ. (అ ఈ. ఆఅ 1. చ్మితృవర్ణము కలది; 2, 

నల్జనిది. 

కల్లి = కలిమి, 1. (ఉండుట “సీ. సతికల్మి లేములు 
నన నిశ్నయింపక,.,..” భౌ రా కిష్కిం. 

౭౮; 2. (పుట్టుక “ఉ. పౌరులు మాన వేం 

దృునకుః చొ తుడు గల్మికి మిన్ను మోసి సొం, 
పారంగం జేపీ రుకృవములు. , మార్కు, రా, 

ఆ, ౨౦౬; ర. (నంభవించుటల “చ. విను విని 

పింతు మాపనియం నీద్యుప్కనంగము మున్ను కల్లి 

యున్.” ప్రభా. ౨ ఆ. ౫౦; ఓ. (అగుట) 

“జ్ "(అశని యానతిక ల్శిక్ కళా, ౨ ఈ 

యర 

కల్లుమే. చే. ఏ. (లుషాముచ్చుం) దుష్టుడు. “గీ, ., 
కల్గుచ్చు చెడును సాపెనలమారి”వాంస, ౫. అ, 

౧౧౩. 

కల్యా సం, వి, ఆ. త్త! మవ్యము; 9, కరక. 

కల్యజగ్థి. సం. వి, ఇం శం 1, ప్రాతేశకాలభోజనమన్ము 

2. చలిది. 

కల్యముం నం, పి అ న 1. వేకవ; 2. నిన్న 3. 

కల్లు, మద్యము; శీ లగ్నము. విణ. (అ. ఈ 

అఎ 1 రోగము లేనిది; 2. సిద్ధమైనది; 3. 

చేర్చు గలది; క. శుభృ ప్రదము 5, చెవిటిమూంగ. 

కల్యన _ర్హ్వము, సం: వ* అ, పుం, ప్రాత రాశము, చలిది 

యన్నము, 

కలాగణాము. సం వి అన 1. పండుగు; 2 

శుభము; 8, పెండ్లి; క బంగారము విణ, (ఆ 

ఈ. అం 1. నాశములేనిది; 2. శుభ మైనది, 

కల్యాణి, సం, విం ఈ, స్తీ" 1. గోవు 2. భూమి. 

8. పార్వతి; డీ. ఓకానెకరాగము; లీ, మాష 

పర్టిళీ, విణ (న్, సీం న్ కల్యాణమా గలది, 



కలుర్ధిం 

కలురడు. సం: విప (అ ఆ, అ నమర్థుండు; ఆన 

కుడు వ,..ధర్హా వడణకల్యూం డగు శల్య్యుం 

డును ,* భారం దో. ఎక్ ఏ జ, ౧ర౬& 

కల్ల. చే. ఏ. 1. అసత్యము, ఆం. భౌ వ్ర, 

“శా ,కల్ణయున్. నిజము వీడ్చా టెందలా 

4 కళా ౨, ఈ, ౨7౮; ర, తపు. i కల్ల 

చేసితి రకీంపుకొలకంళ.” సీమ. 3, ఆ. ౧౯౪; 

3. మోసము. (శి ర); ఓ, వరుపవచవము. 

“సీ తనతల్లి విసిని నిన్నను గొన్ని కెల్బదాడుటయం 

నే 'వెళ్లిపోవుటయుం గలదు పరమ. క్ ఆ 

౨౯ జ; ర్, వోని. RS: యనుచు, 

జవము సేయుదు రెవ రావిపులపుణ్య, ఘనులం 

నదిసినవ్వుడ మోరుం గల్ల నచ్చుల' కోరీ. 3, ఆ, 

౧౬౧; 6. తోంట లోనగువాని వెలుంగు, కట్టువ, 

ఆం. భా ద్వి, ౧౨ విణ-1. అసత్య మైనది. 

“మ, భషణమా కల్ల, , హంస. ఛి యట్, 

౧౧; 2 పరుషము. (శ, రగ; ల. మాయాకల్ని 

కము. “ఆ. కల్లజింకC ద్రువె,.ి అచ్చు 

యు. ౫౭; కీ. మాయావి, దొంగ యైనవాడు. 

“అ,,,.ఆచట నున్న కల్పశవసి, తెజంగు నతని 

తోడ చెణిగించి,,.” అచ్చ: యు రోగ్; ర్, 

శెచ్చిసెట్టుకొన్నది, లేనిపోనిది. (చూ. కల్ల 

గుటు.) 
అ 

కల్ల గుల్ల, జే. వి. (కళ్ళాగుల్లు చొంకుల పోయ, 

అసత్యము లాొడువా (దుం ఒంటి, శం ౧౭. 

కల్బగట్టు. దే. వి. (కల్ల +గుట్టు తెచ్చి పెట్టుకొన్న 

గాం ఖీర్యము. కన "తెజిప లిటు నీరునోయు పంది 

రియ వేరి యపలం గొజకాక పిచ్చుకుంటై 

యనంగుం డనువుంగ్ నం జొచ్చి. గల్లగుట్టమర 

వారి, కధ్వగులు లాంచియిడు విడియముల చర” 

ఆము, ఆనీ ౪ ఆ, ర 

కల్పమ్చేలం* జే. ఏ. బ. (కల్ణ4అచ్చులు) తవ్వ 

తూనికక ట్ల. (వాం 

కల్జడీ. చే. విణ, ఫొంగునది. “సి, అననకాంతి 

సుథాంభోధికల్లడి డిండీరమో చం దృమండ 

లంబు.” రుం సం 2, ణ్, ౭౧ 

శల్టతనము, డే. మి (కల్ణశాతనము 1. పొరపాటు, 

తవ్వ “గీ, అధిప సంకల్పవై షమ్య భుగుటం చేసి 

వుళోధకల్ణశనంబున నువిద కలిగె భాగం ౯) 

౧౧కు 

648 క్ 
వ్ 

స్క_ం. ౧౪౯; 8, మోసము, కపటము. “ఊఊ. కల్ణ 

తనంబు గాక పొడంట్టినపూర్వపురీతి. “భాగ. 

లం స్కాం, స్మ 3. తెప్టునడత. 1. కల్ల తనములు 

వలంమాయి: గప్పిపుచ్చు, నట్తినామోందం జంవంగ 

నలుంగకున్నెళ కాశీ. ళీ, ఆ. ౯౦. వీర. ౧, ఆ. 

౯౭; 4. అనళ్ళము. “డ్ కల్ల తనంబు7గాక పొడ 

కట్టినపూర్వపురీతి: నేడు. న్యాయుల్డమునందు 

నుండుము. .. భౌరతీ.” భాగం ౬, స్కంం ౫ , 

కల్పము. దే. వి. 1. మల్దబంధవిశేషము. ఆం. భె. 

ద్వి, ౨౦౯; రై రతెబంధవిశేనము. LE మల్డ 

వల్జభులట్ల మరుసాధనలపట్ట: గల్డ ములకు నచ్చి 

కలసి కలసి” రాధికా, 3, ఆ ౧౩౨౭. 

అసత్యమైనది. “సీ, తచ్చనగొండి పోతరక త్తె 
కల్ణం .. చెన్న. ౨, ఆ. ౨౪. “సీ, _కల్హ్లరివాలర్హ 

నిజముగా నిర్వహాంవని దేటినీటుక త్త” శుక. ౧, 

ఆ. ౧౩౯; 2. వంచకుడు; మాయలాందు, “క 

కల్లరితో లు'వేలుపుజేఏడల్ట నం 'జెజవట్టిగొనుచునరు 

గయ నున్నాండు .. అచ్చ. ఆర. ఒఅ “స. 

కల్బరికృష్ణుండు చానిం గని మణీ సొక్కిన్.' 

దశా, రా ఈ ౧౮౯ లి. దుష్టుడు, దుష్ట్రరాలు. 
“ఆ, ,,కల్లరులకు మేలంగానియట్టి, తనువు లెన్ని 

మైనం చాల్చి**, “భాగ, ౧౦. స్మ0. ఫూ 

౯3. “క, అల్లదె తెటక యనియెడు కల్లరిరా 
కాసి, , అచ్చం చాల. ౧౧౨; ఉ. దోషి, అవ 

రాధి “చ...రాజుతోం గవటము. గాలం 

జెప్పి నినుం గలి: శేయుం జుమో నిజంబుగన్.” 

సాం, ఈ ౧౫; ౨౭౩); ర మిక్కిలి 'చేర్చరి. 

“ఈ 'మెల్టన చేంటవేయసపులగమిం బడి సల్లులం 

జంప చేర్చిలిం, గల్లరి యయ నిప్పు డిది కానలం 

బందుల వేరువి _ర్తీనన్ "చంద్రా, ౨, అ. ౭౪. 

కల్లరిక త్తి. ద్వ. వి. (కల్టరిషాక త్తే) మోసక త్తె.((బ్ర.) 

కల్బరికనము. దే. వి (శర్ణరి+ తనము) సాహసకృ 
(ది అ ॥ 

తము. సెం కుంజరేందృంబ్బుపై: గుప్పించు 

సింగంబుం బెల్పనే చని పండ్లు డుల్లం దన్ను.” 

“గీ, వానికల్లరిశనము లీశ్వరుం డెబుంగు.” గా. 

క్స్ కి క్, ర, 

కల్ణరీండు. చే, వః (కల్లరి- ఈందు, స్వార్థమునం) 

దొంగ సొం ని, మాన గల! 



కొల 
యగ 

కల్టరుజే, చే, వి (కల్లషాఅరుజు) ఒకజాతివేంవ. 
“స మిసీ కల్లరుజా 'తేలుమోను, , వాంస ఈ, 
ఆం ౧రాలీ, (శం ర్మ ట్ర? “పార, “కద్దురుజు 

ముద్రి. పాం 

కల్టవాంపు, దే. వి (కల్ణ శ వాంపు) నొప్పి లేని వాంపు, 
ఒకానొకరోగము- (వా 

కల్ల వాటు. దే. వి (కల్ణ + పొటు.) గమనవిశేవను, 
ఏకవాటు. డిం "పెళ్టీ నుజుంతుల 'బెదరి యాపిట్ట, 

కేల్లవా'టడర నాకాశంబు ముట్టె. “ద్వి. సా. ౧, 

భా. ౧౧, పు. 

కల్ల సేయం. చే. అ. క్రి, (కల్లణ- చేయు.) మోసగించు. 
“డిం, మాబుకాం 'జే తెంచిమనలను గల్హ్య నేయు 

చున్నాం జెడనేయక వీని చెగటార్పుము .. 
ద్వి= వారిశ్చ. ఫూ ౧౯౩. వం. 

కల్పం యు. చే ఏ. చొ. అనా.l. తాయి (బః 

కండ్లు, కండ్దులు) “సీ, కటికి. ఆ. వేలం గండ్లు 
లౌత్త నిద్బపోయినది,..” భార. ఆది. ఇ, ఆ. 
౧౭౮. అఆంభాం ద్వి. ౨౯ వైవమ రా అ. ౧౫౨. 

2. బండిచ క ము. “క, .డావటికల్లు (గ్పుంగిన6 

దేరు ఘూర్టి ఖై, ..” భార. కర్ణ. 3, ఈ 3౪0. 

భాగం ౧౦, న్యం, పూ. ౨౫౧. వై. వి, (నం, 

కల్యమ్. కః కలు మద్యము, ఒకరక పుముద్యను. 

“ఊఉ. ఉత్పలగంధి న న్నుడుగు మొడ్డను బంపుము 

కల్లు దేర, భార. విరా, ౨, ఆ. ౯౩, అం, 

భాం ద్వి, 303. “ద్వి. సారాయి. యొకయేజు 

సరవిని బాజెం బాజెం గల్గును నొక్కపావన 

కటిని.” రం, రా, అయో. (శ. ర 

కల్ణుగాన్లు. చే. వి, (కల్వ చగాన్తుం జాతిగాను:గు, 

“ని, కొండల బెట్టి ర_క్టముల్ 

పోరుకీ లెడలంగం బొంక మణంచి.” సానందో, 
వ, ఈ ౧౫౬. 

కల్లుపూక. దే. వి. (కల్ణు4పాక కల్లమైడి చోటు. 

(వా 
కల్లుపెంట = కల్టుపాక. (శ. రు 

కల్టుప్పు. చే, ఏ. (కల్టుశక్వ్వ) జొతియువ్వు, 

సైంధవలవణము. (వా 

గలుగానులం 
రా ద 

_స్తంఖించులోవ, + గంటె జల్లుమని కల్గువడి ముని 
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కల్ణ జుపదదల్లవం బులఏ రి i స్టా ఎగ, ఈ, 

౧౯ 

కల్ణువజుమే, దృ. న. శ్రీ. (కల్లువడు ధాం జాకిని 

జేయు. “పీ. నీవికారము గాదె నిర్టరాధిపుం 

సోడిగాం జే సహాల్యను గర్హువజీ చె” శ్రీరౌధాః 

లీ ఆం ౧రారం 

కల్లెడ. జే. ఏ. (కల్లు ఎడ ) నురుగు. “వ గండ 

చెలంబు లా-డొండ గుభులు గుభుల్లనం ఢొెల్డు 

రభసంబున నభశ్చరులు త్స డిల్హ ఇల్లెడలం బై 

గయుకక్లెడలును. ,. వీరం. ౧, ఆ. ౧౩౨౨ 

జ జరీ వీ 99 

కల్లెడు క'లేశు. da ను గువ్వ కల్లెశు, 49 

నుదః వ అ, ౧౯౪. 

కక్టోలుక = కళ్లెల్బు_* (శ. ర 

కళెల్యు.* దే. వి (కల్లగాఎల్కంఎ మూషిక భేదము; 

ఒకజాలియొలుక. యిం, ఖా. డిం లొక గలం 

వెల్ల, యెలుక కలె” సా రక, ఆ, ౨% 

కల్లేడు. డి, వి; క్ష ఒకానొకచమీ. గన్న క్దేడు 

ఫౌన్నంగి కౌజు రికి లి” పార్వ ౬, ఆ ౭౭. 

“సీ, వక్కలు నొక్కె_ నుజుకకన్లేటినొ 
కోో_రణంబు.” స్కా. ర, ఆ రా 

కల్డేలు. దే. ఏ. బా. (కల్జుశావీణు) పీరభదృవర్వత 
పాదమూలమున పాజేడియుకనది. “సే. పాటె 

నేశెలుబుపొదమూలంబున। గళ్లేటితో వృద్ధ 

గంగవాగి.' కాశీ, 9, ఆ. ౨౮ 

కభోలము. ten కుం ్ట పుం, 1. 

య 

నంతో పషముం 

కలోలవవని. సం, వి, ఈ స్స్ వదీజేవి, “క. అబుండు 
ర Bary య 

వీ కొవాక్కి నీ పల్టు:డ 'వై తతనికక దదంఘి) 

కుమార్సీ వల్లభుండ వైతి చిత్రము, కల్లోలవతీ 
న్ క్ . wp ॥ కళత్ర కలకడ తౌ రామా. ౨, ళోం 

కల్లోలిని. సం. వి. ఈ. స్త్రీ. తరంగిణి, నది. 
కల్గోలండు. సం. ఏర, (ఆఅ ఆ ఆ శత్రువు 

కలర్టి = కలువ. “సీ సొగణువాలు మెజుంగంజూపు 

లాశావీధికలం గల్వవిరి మేలు కట్టులమర.”ఊ+రా* 

౨, 6. ౧౨౨౦. 

కల్వకంటి = కలువకంటి, “క. చనులవబ౦ంగరువనం 

టుల్క మినుకనులువలెం గకరుచులు మినుమిను 

కనంగా, వనకజలతికాజూలముం గనకముగా: 

జేయుకల్యకంటులం గంబేలొ సుద, ౫, అ, ౨౯+ 

పద్దయల; CR 



కల 

కల్వడము = కలువడము, “ద్వి, ఊప్పరవట్రంబు లొగిం 
గల్వడములు, పండితా.” మహీము ౧౭౯, పు. 
(పాత ప్రతిషా, “కభ్చ డములం రొ, తచ 

తిపాం 

క లము = కలువము, “ద్ని. కలివి రరంబుల6 గలం 

బులంద్వు, గనబెనగా నూణీ,.. నవ. % ఆ. 

కల్వ టేకు = కలంవజేకు, (పిణుందులమిందినక్ష కము 
జేంక. మాన. ౭2౭. 

కవ జే. ఏ. L జోడు, ద్వయము. “డా. ..కన్నుం 

గవ,*.”స్వా. ౨ ఆ. ౩౯; 2. జక, మిధునము. 

క . వధూటి మెలుగ యాలిండ్లు నిర్కాఘాట 

స్ఫురణ వభ యను, నేటికి జక్కవలకవ యయి 

విరాజిళ్రైన్ చైవ. =, ఆ, ౧౭; ర. యమళము, 

ఓక తల్లి కించుమించు గా సమకాలమున పుట్టిన 

శిశుద్వయము. EN నల్జలితాక్లో కపల్థవంబులుం 

బాదచల్హవంబులు. బాదపల్లవంబులు నొక్క_కల్లి 

ప్రజలా, బ్ర” మాతికయమునం బాయనిజక్క_ 

వకవయు "నెవ్వలినన్ను(గవయుం గవయొ.ి కు. 
సం, రా ఆ ౧౨. బ 1. సకులసవాడేనులు. ఆం. 

భాం ద్వి, ౧౮౨. భార, ల్. ౧, ఆ. ౧౦౯; 

2. కుశలవులు, “గీ, కవలం కవపీకో బూని దాతా 

ఫలోచ, మానమానితవాల్మీ కినూనిగచిక్క చారు 
రామాయణశ్లోకసమితి గాన, లీలం బఠియింప. , 

ఊ. రా, ౭, ఆ. ౧౬కి విణ, లండు “గీ, 

కవలణ కవపీణె లూని.,.””ఊ రా, 8. అ.౧౬రో. 

కవకవ. దే. ఏ. కే నవ్వుటయం దగిధ్వని కనుకర 

కరణము. “చ, కవకవ నవ్వి...”తై. ఇ ఆ. 
౧౧౯; 2. చలుకుటయం దగుధ్యని కనుక రణము, 

“క్రీ కవకవం బలికెడుకరణి,, ఉం రా, ౭, ఆ, 
ఎరా ఏ. 

కవకివ టే, వి, పావురములధ్యని కనుకరణము. “సీ, 
బకదారికవకివ లొకదారి మెం జూపి, , ”వాంన. 

 ఆ్పుట్క్మ ౧౦5 

కవకివకవ = కవకివ. “గీ. ఉవిదవెవిలోనం గవకివళ 
వలు గొణల నతివ యిది మాకు నేర్పు మాటంచు 
చేడు” సావి, ౧, ఆ రాగ 

కవగూడు. చే. అ. క్కి. 1. రతికిం గూడు. (చూ 

wa 2. ఎదుర్కొను; జకమై మార్కొ._ 
ను, “దీ 
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కసగార్చు. జీ. న క/" 

_స్తనయుగచక్రముల్ జలజాకముకుళ 

కోన 

ముల్ కవగూడి ,మొనచూపి కలహ మందలి 

ఇందు, 5, ఆ. ౬ 

(కదసహాడు ధా, చే స్మా) 

రతికిం గూర్చు, “చ. అణీముఆిం గేళిదీద్ధి కం 

బ్ర(యంబునం నోకము తమితూండు చే, కజచి 

నెమర్ని తద్రసము కామినివా తె అం గుమ్మరించి 

త్య గజపడి శీశికిం గవయుతదిషధ మంతయు 

బ్రేమం చూపి యు, త్తెఅన మనంబులోన విధిం 
దిట్టు నినుం గవగూర్చలేమికిన్.” శ్రీరాథా* 

5, ఆ, గళ౭. 

కవగొను. చే. స క్రి. (కవగాకొనుం కాడు, “క 

ఆది మొదలు వాని: గవగోని, మదవరి యారా 

మమధ్య్శమందిరమున నిం, ఫొాదవ::న రమించవం 

= దొడలొను..-”పహూంన, ౫ ఆ. ౨౦౮. 

కవచము. నం, వి. ఆ, పుం. న 1. బొందలము, 

ఇనువచొక్కా_. 2. నుంత్రసాధనాంగ మగు 

స్తోత్ర విశేషము. ఫ్రం. ఓ శెప్పెట; 2. కల 

జువ్వి; 3. నందిళ. 

కవట. జే. వి. (త. కవ) 1. ెద్దకొమ. “సీ. 
కవట లొండొంటితోం నదియుచు,..” భార 
విరా, ౧, ఆ. ౧౬౨; 2. 'లేయకొమ్తు. “ద్విం 

కది సీనకొండలు కవట లనంగ . నళ్వ మేధ్యాది, 

ముఖ్యాఖిల గిరులు శాశ్వత జాఖోవళాఖ 

లనంగ.” పండితా. పర్వ. ౨౨౬ పు; లే. వు 

రోగవిశేషమం. “ద్వి. ..ముకుబంతి కవట... 

ఆదిగా చెన్నరు గలవనరాలరోగములకో. ,.” 

నవ ౧, ఆఅ. విణ. బే.నది, ఉడఊదొః=కనటాకు. 

(శ. ర చా 

కవటము. సం, వి. అ, న, 1. అన్నము. (౫కే. నిం); 

2. ఎంగిలి. 

కవడె. దే. పి, (త. కవుడి) వాద్యభేదము. ఆం. 
ane షః O_.9D90౮. 

నణకాండు. చే. ఏ నముల్లగమన'వేది. అం. భా. డిం 

౨0౦0౮. 

కవణము. వై. సి (సం, కబళమ్-) 1. గుజ్జముమొ 

వానికి బెట్టు ఉఊలవలంమొదాణ “ఆం, డ్ 

కవణమును . . భార. ఉద్యో. ౧9 ఆ, జావ. 

ఆం, భా ద్వి కక ద; శ ఆభశిరవుంం షస ఇల్లి 
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కవణంపుమేపుడు, చాలుపులం బోలి, , ,” అచ్చ,  కవలువోవు, దే, ఆ డీ (కవలుసాపోవు) కవ 

లము. _క౯ొ 9౨. 

కవనము. సం. వి అ, న కవిక్వము, తగి «ణన 
శీయడొ  మరసాముకవనములకుం చాను 

నాచేకం బడిన 'బెక్తంపు- బ్వై రాధికా. 3, 

ఆ. ౭. “క తోంచ దసాధ్యంబు కవనథోరణి 
పట్టన్ ప్రబంధ: ౨౫ 

కవను. డే. వి. (త. కవకై గడ్డి. అం.భా.ద్వి.౭౯. 

కవపిట్ట. దే. వి. (కవ+-పిట్ట) జక్కు_వ, చక్ర,వాశము, 
(వా 

కవపులు(గు = కవపిట్ర. వేంకం చేద, ౧౨. 

కవపుబ్లుదాయ. చే. ఏ. శకి, చందుయడు. "చేరక 

చేవ. ౧౩౨. 

కవయు. దే. చ క. రమించు, రతిెచేయు. “క. 

దినమున సురతం బెయెగడం, జనదు వుడిపకన్యం 

గవయ: జనదు...” భార. ఆను, ర, ఆ ౧౧౪. 

ఆం. భా, ద్వి ౧౭౮ 

కవరు. ఆం, వి. (౮౦769౫9) 1. కాసికపుసంచి; డ్డి, 

చెకప్పు. 

కవఆలు. చే. వి. బ, పొచికలు. “గీ. కవజ లురురత్న 

కంకణరవ మెనంగం, బంచెములు గోరివై చుచు 

వగడసాలం, దారతో నాడ వారిణాంకుం జేరి 

_యొక్కి”శశాం. ౪, ఆ. ౧౬౯. అం. కే. ఫస. 

కవలచారు. దే. ఏ. బ, (కవలుషావారు) 1. నకుల 

సనవాజేవులు. “గీ. కవలవారు సూర్వేందుపకాళ 

"లేజ్రులు...” భార. ఆది, ౫ ౧౩౩; 2 కుశ 
లశ్చలు. (చూ. కవలు); 8. యమళము, ఓక 

తల్లీ కించుమించు సమానకాలమున౦ బుట్టినళిశు 

ద్వయము. “సి, కాళిరా జనువానిగాందిలికూ: 

లగు “గీ, పాఠ మొకరిందుకజిం దోడువడు 

గురునకు, గవలువేకుండం బుతు డోకలువ 

కంటి.” పాండు. ౨, ఆ. ౧౯ 

కవవాయు. బే. అ. శీ (కవ్మపాయు జత 

విడుచు, వియోగమందు. “సీ. కవవాసీ యలం 
దుకు కలవాంనరుకము నా న్మాక్కందనారావ 

మళిశయిల్హ =” రు, నం, ౨, అ, రాజ, 

కవాటము. నం, వి, అః, పుం. న. తలుపు, 

కవాల్మి సం, వి ఈ స్తీ . తలుపు. 

క వాడము. దే. వి. (ఈ. కవాడకమి ఎద్దులు మోయు 
బరువు (గజ్జి మొ (శ. రు 

కవి. ఊభ చే. వి. (కవియు. ఛా 1. మొగి, పెట్టు, 

“క, తొరకుకింకరు లుగ్రా+కారులు శకకోటు 

లాక్కక విం సగవిసీకి,.,” కు. సం, ౧౨, ఆ 

౧౦౨; ౧౧౪౯; 2. కవియుట, కూడుట. (చా. 

క్షవిగొన్కు కవిచేయు సం. వి. ఇ. పుం. 1. 

శుక్రుడు; ర, వాలీ కి; 8. పండితుడు? డీ, జల 

వటి; ర. 'కావ్యక_ర్డ; 6. బ్రహ ఇ, ఈ. స్తీ he 

క్ష్ము; 2. ఆంగుళ్లిత ము. విణ. (ఇ, ఇ. ఈం 

ఇ 1. కవిక్షము చెప్పువాడు; 2. పండితుడు. 

కవించే = కవియించు. 1. ెకొలుపు. “చ. జట 

"మొుదలంట6గాం బెణికి,. .కనించె రాజాుపెన్.” 

భాగ. కొ నుం ౧౦౨; 2 కలిగించు. డం, 

మోముదమ్లులక;, వాలికఫోటుగంట్లు చెలువంబు 

గవింపలోం "జేపరంబులకొ, TON లీలమై దివిజ 

'కొంతలు ైచినపుష్పుమాలికళ్ =” వెప, ఏ,ఆ ౧౦. 
కనిక, సం, వి, ఆ. స్తీ" 1. కశమ; 8. ఒకజాతి 

చేవ, 

తుల: గవలవారల. , భార. సభొ.౧, ఆ.౧క౫ | కనాను. జే. అ. క్రి (కవిశేకొను.) కవియు, విస్త 
కవలు. బే. ఏ. (జబ, కవట్ణ వేదాదివరనమందు 

కొంతసామ్యముచే ఒకటి విడిబడి మజియొకటి 
రించు. “చ. కవిగొని 'దానియూర్పులనెకన్ 
గను:;గం బె వనంబుపువ్వులున్ “*కవిక. ర్కఆ.3 0. 

వచ్చి కలియుట. “క. వదవర్ష సౌస్ట్రవోన్నతి, | కవిచేయు. దే. అ. (క్రీ. (కవి4ాచేయం) . వెంటం 
యొుదవంగ రువ్విచ్చి యిచ్చి యొక్కె డను గచ, 

ళ్టదయించకుండ . , పరమ. ౨ ఆ. 

కా, రో అఆ. ళం. 

కవలంకొను = కోవలువోవు. “గీ. కమలజునివేదవర 

౧౦౯ 

బోవు, సహగమన మొనర్చు. “గీ. తోడం గవి 
చేయుదురు వానితో రమించు, శాంత లందు 

హ్ లై, న్ [కిం ౧౦౯: (శం దం “మో గతి 

చేయు మద్ది. పాం) 

నంబు కదలుకొనియె.”” విక్రం ఈ, ఆ ౫౧. (శ | కవిక నం. పా ఆ. స్తీ" కవిత్వము 

ర. పా “కవలువోయోి ము 

Tala 

ద్ర హౌ . | కవిక్ణము. సం, వి అ న కవిత. 
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కవిదల, జే. వి. (శవియు. ఢా ఆశ్రమణము, అజు | కవిరి. వై. వి, (నం. ఖాదిరఃఎ) 1. తాంబూలముతో, 
ముటు *న, ఇ ీరిలీషణశోనను వైనగణాధీశ్వు, గూడ నువయోగించుకొనుటకుం గాంచులోనగు 

రులకనిదల కచ్చగిందక,.... కు నంం౨ ఆ, వస్తువులు చేర్చి చేసినయుండ. (శ. రు) 2. 

౬౭. ౧౧, ఆ, 3౯. కాంచుం (వా 

కవియింయే. చే, న. క్ర” (కవియు ఛా. చే) కవియంః | కవిల. వై. విణ. (నం, కపీలమ్. క. కవిల) కిల 

జేయు ప్రయోగించు. “క, కవిసినం గడంగి| వర్ణము గంగి. “మధ్యా. అవసరజ్ఞైం డయి 
యేనును, గవియించితి నం వెల్లి, . భార. వ్యాను: డేతెంచె నంఠ నత్తపసీ, కవిలగడ్డంబును 

ఉద్యో. ౪, ఆ. 3౮౨; 2. వెకొల్పు “చః విలజడలును గవిలకన్నులును, ..” భారా ఆది. 

అలుక వహించి మత్తశరి నట్ట చయిం గవియించి |' 6ఈ.ఆ- ౨౫౨. 

ఎ ఊఊ రా, ౫ ఆ, ౧౦౫; తి, వడవై చు. కవిలనంచి. చే.వి. బంగారునర్థకుండు మచ్చుముక్కలు 

“దర. . .మోతండడ్రి, వరికించి నన్ను , నవవీల వీల ఒరపిడిరాయి గురివిందగింజలు మున్నగునవి చేసీ 

వణాంబుధిలోనం గవియిఐచి వక్షముల్ గాచి కొనునం ని, “క అకరులమచ్చులగుదిక,గ్జి గొను 

రక్షీంచె” రం, రా. కిష్కం, ౨౨ ౭. పు, వర్ణంబు మధువనికవము గలత,మికనలనం-చి దొవ 

కదియు. చే. అ. శ్రీ 1. ఏ క్వరించు. “క, తిమిరము సై, శ్యకులాగణి వాయి గగ్చౌ సం ధ్యా చేళన్ * 

కవినిన,..” భార. ఫే ఏ, ఈ ౧౬౯; 2. వరాహా. ఈ, ఆ. ౧౩౮. 

విజ్బంభించు. “*క...ఈ, కదిసీనవీరుల ఇెల్లం, కవిలియ=కవిలె, “చ. కవిలియ విస్సి చూచి యనఘా 

గుదియించెద ననుచుం గవినెం గురువితతివయిన్.” ర డన్యయధర్య్మకర్శ మాల్ , గవిగి యొనర్చి 
99 

భారం భీ. ౨. ఆ, 9౨౬౧. 3. చెంబడు, మె చె స భో. 3, అ. ౧౫, సాూందు, ౫, ఆ. ౮౦. 

కొను. (చూ. కవియుజెంచు.); కీ కలుగు “ఫీ, | గనిలో వి? మట్టించిన నీలవటపువర్దు లెక్క 
ఓికృశార్భణిథి సమీపించిన గడవని కడవని “మి. ఫీ, కవలల నున్న ప్త కారంబు వ్రజ 

-పూవపుణ bs చి శ్రే సవ్తండు "వెలువ , 
ము టుంటు గలినె నెసేని హి కాలీ, e ఆ, . నీ 

తు కీ ౧౨౯ రా 3౨, ఆ. 3 ౧౬; రి. " వదరంటాకులభొ లిం 

కవిరి యని వాడుక, 
౧౧౪; గ్ర, చేరు, డగ్గణు. రం. భ* క. ౧౨5; ళ్ జీ ళ్ గ డి ఫ్ర | విలెపట్లు. దె. ఏ. (శవిలె-వట్లు-వధ్లు! కష్ట 
న్. చలిఘటించు, ఎదిరించు. “చ, ,పిచ్చలవిడి “దా కథ ( పద్దు ) ; 9 న బున్తకము “క. అని వల్కిి చిత నషం, డనువ భూవిభుం గలినె, భార ఖీవ్య, ౨, ఆ, ౨౫౦; అ rea 

: ' మముగం గవితెవటుటాకులు గే గమ్ 
4. కచ్వ, ఆబ్బాదించు. క చేలిగాడ్నులమును "ల ల || వ్ర సానందో. D౨, ఆ. గా. 

— Ms న బచ్చని | కన్య్షలి అ కాలాలి. జే. ఏ. కె. (కవుంగిలు ధాం 
‘ 6 పిచిక విధమున... కు. సం, ౬ l. ఆలింగనము. (చూ. కవుయిలించు.) సాగ 

6, శ గలం ని. 5 గిం; 2. భుజాంకరము. “చ, ..క్కు-డు 
కవియందెంచే. దే, ఆ. క్రి, (కవియుగా తెంచు-స్యాగ్ధ తవీకంబుతోడం దల గ్రుచ్చి కవుంగిటం 

6 _ కవి న గీ చీకటి యెొడనెడం గూర్చె న క్తజీన్.” కళా. ౪, ఆ. ౯౯. 
చెంద. భార భవ్య. ౧, ఆ. 900; |కశ్రణిలింయే = కొణిలించు. “చ తిగిచి కవ్రంగిలించి 

2. విజ్బంభించు. (రక్కనుడు “క... రఘుకుల ..“ భార విరా, ౧, అ, ౨౪౭. 
వీరుల, డిక్కు.నకుం గవియుంజెంభె. , "భార. ఆర. కవుగిలింక = కౌయిలింత. (కవులిలు. ఛాఎ “టా... 
5, ఆ. ౯౭; 8. అనుగమించు. “గీ, హా స్త్రిపురిం వీడి పో,సీనీ కవుంగిలింతలు . . .””కాళ.౧, ఆ.ళ౨, 
చేరుగలమదవా సీ స్తీ చెక్కి, (కాలంకావలిరథములం కవుంగిలింపు = కౌంగిలింపు, (చూ. కౌలాలింపు.) 
కదియు చేర... .వికళ్ణుండు వచ్చి తాక.” భార. | కవుగిలు=కౌలిలం “చ... నెలీం గవ్రంగిలం గొరవి 
విరా, సీ అ, ౧౯౨. - -ఫూచు. , పారి, ల ఆ ౧౦. 

ళం క” క క్రమ ఆవరించు. ఆం. భా త్స. 



కవు 

కవే = కౌంజు, (భూ కౌజు) 

కవుచే = కౌచు. 1. మాంగుడుమాంనపుకంపు, “సీ. 
ఏవీటినతుల పాలిండ్ల మై గంబూరనవహారముల చిప్ప 

కపుచు మాన్ను.ఆము. అఆ. 3; 2. మాంసము, 

ఆం. భా, ద్వి, ౧౨౧. 

కవుడీలు కొడీలు. (చూ కౌడీలు 

కెవుడు = కౌడు. 1. కపటము. ఆం. భె. చో 

౧౩౮ 2. అవసరము, స్వరము తప్వుట. “చ, 

(శ్రుతి గవు డొందినన్ గమలసూతికినై నను 
దీర్చి చెప్ప చేరుతురు, . , ఆప్వురివి పస త్తముల్ .” 

వినం శకుం. ౧) ఆ. ౭౬ 

కష్టును = కొను. (వృ్తియందు “ను వర్ణమునకు 
లోవను విశల్చ్పము, ఉదాొః=కవుందింగ, "మొ. 

ఉ త్తరవదమైనపుడు అంత్య “కి కారమునకు లో 

వము వికల్బము. ఊదా;-.. లేంగుట్రనునుంగవున్ * 

శర) 1. నడుము. “మ. బెళుకుంజూపులు నన్న 

పుంగవును శోభిల్లన్ ,..” దశా. ౨, అ. ౨౯౯౪. 

కీల ౧, ఆ. ౫౬; 2. నింటివడుము, (చా. 

కాను); 3. ఒక రకపుచెవ్వ. అం.భా.ద్వి. _£ ౮ 

కవురు = కౌరు. 1. = కబురు, (వా 2 తుమ 

దలగుంపు. (వర్షాధిక్య మని శ. ర ముదురు 

రంగు? ఆని సూ. ని) “క. చివురా వాతెజ 

నల్లని కస్టరా నునుసోగ వెండ్రు లు పుత్తడి 

మేల్, సవురా దేహము ముద్దుల,దవురా యని 

జమురా పొగడ నాబిక యడరున్* హంన, 35, 

ఆ. ౧౯౩. ప్రబంధ. ౭౮. 

కవులు, హీం, వి, కౌలు; బే, వి. (చేదాదుల 
లోేనిక వులు,పన సలు మున్న గువాన్ని కృమను, శ‘ 

కపనులు సకల వేదశా స్త్రములు చదువునప్పుడు 
గపుట్టసపోయినయా ట్లియె డలం, దీర్చిచదివించునట్టి 
సద్ది షజకులంబు, కలిగి విలసిల్లు నప్వుణ్యకాన 

నంబు”” చిత్తభాం ౧ ఈ ౪, 

కవేరకన్య. సం. వి ఆ స్త కవేరుండను రాజర్షి 

కూంతుర్వు శా వేరీనది, 

కవేలము, సం ఏ. అ, న కలువ 

కవోష్ట్యము. సం. వి, అ, న ఇంచుకవేంజీమి, వీణ. 

(అ, ఆ..అ ఇంచుక వేండిమి గలది. 
కవ్యముం సం, వి, అ. న పికృదేవకల. కీందగిన 

యన్నము,ః 
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కవ్వడి, దే. వి. (కొవఢవడి.) సవ్యసాచి, అర్జునుండు. 

“కం కడి ద్బువదానుజు:డు సన్కెస్వుడ: గప్విడి 

నేనె, ..నరుం డస్త్రములస్ .” భార. ఆది. ఇ, ఆ, 

౮౨ విణ. కండు చేతులందును వడి గలవాడు, 

స ఉత్తుంగను 6విశాలోరస్కు6 డనియను గవ్వ 

డియనియును , ..” భార. ఆస, రా ఆ. ౧౮౫% 

క కస్వపుంగొండ = కవ్వపుగట్టు. “ద, కమరఠతనూ 

విలాసమునం గవ్షపు:గొండ ధరించి దేవన నినమృ 

తము దెచ్చి యాశ్మితజనావలి కిచ్చితి, .. 

నృసిం. ౨ ఆ, ౨౫. 

కవ్వఫుగట్టు, ద్య. వి, (కవ్వము గట్లు మందరపర్వ 

తము. నీలా ౨, ఆ. ఈం 

కవ్షపుమల = కవ్వపుంగ్ ౦డ, (వాం కవ్వవుముల 

తరితాశు 
Yd 

కవ్వపుమలశరెత్రాడు. వ్వ వః (శ వ్వముగామల 4 

తరిశత్రాహఎ) మంగరన గమంథానసూ త్రము; 

వేంక. తిర్య. ౧౦౪. 

కవ్వము. దే. వి, ముథానమ్ము పెరు చిలిశెడు 
సాధనము, 

కను. దే స (క్రి ఓ. కబశించు. (ఈ ర); 2, అప 
హరించు. (శ. ర 

కవ్వుకొను, దే. స. క్రి డశ్వుోక ను ఓ ఆదు 
కొను. (బ్రాం; 2. ఆక్రమించు. (బ్రా 

శనం సం, వి, ఆ. 1. కొరడా, గుజ్రము మొ. 

వానిని కొట్టు చబుకు; 2. మాంసరోహాశిో. 

ప 

కశిపువు. సం వి, టం ఫ్రం న. 1. అన్నము; 2. 

వస్త్రము; తి. శయ్య. ద్వి. అన్నవస్త్రములు 
(వె* నిం; మే, ని 

కశేషకం సం, వి, ఆ. స్తీ . వెన్నెముక. 

కళ్తేరుకము* సం, పి, అ. న ఒకజాతిగడ్డిదుంప, 

కళ్లలము, నం. వి అ. న. 1. మోసము; 2. పొవ 

ము; 8. మూర్చ; గ్తీ, మాలిన్యము. విణ, (అ. ఆ. 

ఆ 1, మాలిన్యము గలది; 2. నింధింవంబజినది. 

కళశ్యము. సం. వి అ, నా 1. మద్యము; 2. గుజపు 

నడుము. విణ.(అ.ఆ. అ.) కళతో? గొట్టందగినది. 
కషణము. సం, వి, ఆ. న 1. దిరయిక; 2, కండూ 

యనము, విణ. (అ, ఆ. ఆ పక్షము గానిది, 

కషము, సం, వి, ఆ పుం, 1, ఒరయిక 2 ఒరగల్లు* 
విణ (ఆ ఆ. అ ఒరయునది 
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కషాయము, సం, వి. అ. పుం, నః 1. పీషధులు వేసీ, కస, వై. ని. 1. (సం, కహిాయసు, 

కాంచిననీరు; జ, ఒగర; రి. ఎజుపు; కీ విష 

యాఫిలాష; లీ. చందనాదులపూంత; చంద 

నము; 0. వెట్టుబంక, పుం 1. పోయ్; 2. 

దుడిగముళ; 8, కలియుగము, విణ, (అ, ఆః 

ఆ 1. ఒగరైనడి; ఓ, నువానన గలది; తి, ఎట్ట 
నిక; &. విషయాల్లెలాషు గలది; లీ. ఇంపగుధ్వని 
కలది; 6. ఎజుఫు వనుఫు కలనీనది. (రంగు 

కష్టవడు. మి. అ. క్రి. (కష్టముగాపడం) 1. దుఃఖ 
వడు. “క. నీవును ద్యోణు.డుం గలుగన్, వైరు 

లచే నేకు గష్టపడితి...”భారు భిష. 3, ఆ. 

౧౩౭; 2, శ్రోనుపడు; 8. బాధవడు 

కప్పవణుచే. మె, స క” (గ ష్టవడు. భౌ సే 

బాధించు. “మ,,.నిర్దరకోటిం గష్ట్రవజుచున్ 

ధర్మంబు నష్ట్రంబుగాన్ =” నిర్వ, ౨, ఆ. రాజ, 

కష్టపాటు, మి, పి (కష్టపడు. థాం ధ్వంస పాటు, 

చెజుపు. “గీ. నందనమ్లునకోను వజ నాభదై త్యుం 
డపును చేసినక స్ట్రపా టబ్బనాభ, యిపుడు తల. 

పునం చాటిన హృదయమునకు నధికతర మైన 
వరితొప మావహిల్డు” ప్రభం ౧, ఆ. ౭9, 

కష్ట్రపుజచ్చుట. మి, వి, (కష్టముశాచచ్చుట.) 

దుర్శ్ రణము, చెడుబావు. “ఉ. కౌరవవంశజాతు. 

డవు గప్పపుజచ్చుట చొచ్చుకొంటి నీ, పేరును 

బెంపు మాలి యిరిబ్బందము నవ్వంగ నిట్లు 

సేయందే.” భార, శల్య, ఛు ఆం 

కష్టపుచాటు = కవ్హపౌటు. (కవ్దపడుట్క చాధ 
పడుట “ఉం కౌరవకోటి చేశ మనకష్టపుంవాటు 

దలంపు వచ్చినన్*” భార. ఉద్యో. ర, ఈ ౯౦. 

శషను. నం విం ఈ నః 1, దుంఖము; 2, పొపము; 

"౩. శ్రమము; ఢీ. కీడు. విణ. (అ, అం ౪) 1. 

దుఃఖము కలది; 2. పీఢడించునది; 8 కష్ట 

సాధ్యము; &. దుష్ట్రము. “ఊడ రావణునింట 

నుండగ భరాసుక చే మరలంగం చెచ్చి సం, 

భావన నీంక కష్ట మని పల్కి_రి చూచితె లక్షణా 
“+” నిర్వ ౮ ఆ ౧౧౬ 

కషముపాటు = కవ్పపాటు. “ఊ,,,ఎంకయు( 
గ్యవ్షముషాటు వచ్చినన్.' భార. ఉద్యో, ౨, 

ఆ, ౧౨౯. 

కష్టించే. సం, అం క్ర" కష్టవడు, 
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fp ఫం కిన) 
రంజక దృవ్యాదిసారము. (వా; 2. ముటికి. 

(వా); త. (నం. కశాం కొరడా. “నీ, ,,వగ్గ 
౧ 

ములు చతుస్స పరము (వృ ణవంబు గససోలబవా 

నూరు-ండు,,..” కు, సం. ౨, ఆ. .౨౫. 

కసటుః 'వై+ వి, (సం. కష్టమి) 1. మాలినృము., 
“డా. లెక్కకు నెష్క. వై కసటు లేనిమహాద్భున 
కేజి మెల్లెజం, క్కు_టిలం జరింతు రతిఖిమ 

బ లాథ్యులు నిన్ఫుదూతలు. .,*' భాగ, ౬ స్క_ం, 

౧౭౮ స్వా, ౨ ఆ ౧౪౪ 2. చి _తృమాలిన్యము, 

అజ్రానను. “క. ఈవాక్ళుము లన్ని టు ఫెాపం 

బలవజీచి కసటు వాపుము సత్ఫొా. ”ఛార శాం. 

ఫ్య ఆ. ..౮); 3. దోషము. “అ. భరతనులము 

కనటు చాపి సంశుద్ధ ప్ర ,తిష్టం గుర్చి యరుగు 

చెంచి లీ భార. మా. ౮౭; ఉం. పావనము, 
అం. భౌ. ప్ర. ౯౮; ర్ దుఃఖము, “వను 

మననుకసటు వానివివేశంబునకుు జేవ గలిగింది 

క షం భష్మ. ౧) ఆ. .౨.93. విణ, మనిన 

మైనది. “సీ, కలువపుప్చాళ్ల భీం ౫ సైన వెన్నెల 
వలివవెన్నెలలోన వడిచి లే్చి” పారి, ౧) ఆ. 
౮ 

కసపిస. దే. ఏ. మిక్కిలి నమలుటయందగుధని కను 

కరణము. (ఆం. వద 

కస బెన. డే.ఏ. నూబుట మున్న గుబానియం దగుధ్వని 

కనుకరణము. “ద్వి. కలిపి రవంబుల. గల్వంబు 

లందు:, గనబెనగా నూలీ,.,”” నవ, ౫, ఆ. 

కననున. డే. వ. 1. తొందర 

వ్ర, తౌవముం, గనమన దెం 

ఖంజత 

Le 

w *న్నీపృకెట 

బోయి యాతి 

నొందె సవ్నాస్తపాదుడునొ” మైమ 

3, అ. ౭౨ 2. తొట్రుపాటు “క. అంతట 

నిద్దజిమననులు, కంతునివనం గలనె వింఠకనమన 

. లొలయన్,” విక్రం రా అ. ౮౭; ర. తినుట 

యం దగుధ్వని కనుకరణము. “ద్వి...మా౦స 

"మెల్ల గద్దకు త్తుకవడం నమస మెనణి.” నవ 

౧ ఆ 

కసరతు. హిం, వి. 1. శరీరవ్యాయామము. (వాళి; 

2. అభ్యాసము. (శ్రా చా 

కసరు. బే, ఆః కీ కే. కోవవడు; విసుగుకొను, “క. 

"ఫెసరుంబ ప్నేమిటి కని, కసరున్,, +” బహు, 



కనరుంగాయ., బే, వ, (కసరు+? కాయం) కనరు, పించ్. 
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ఎగ) ఆ. ౮ పాండు, రో; ఆ. ౨౧౦; 1, చలించు. 

“డం. వసిండినలాక నుపాణిము త్తియము, కసరక 

నిలుచు. కొ, క్కారు మెజుంగు” ద్వి భాగ 

| ౭. సృం, (శ. రం; 8. విజ్బంఖించు. he 

కసరి యె న్వానికం౦ంఠ హుంకారరవము, కొండ 

చిలువలకులములోం గూక్చే నహునము.”” కారీ, 

౨, ఆ. రం; ఓ. బొంకు, అనక్యమాడు. “౪. 

వనుపును గుంకుమగంధము , ..వ, బినరువాముణ 
యంటించెనొ కసరక నాతోడ నిపుడు గట్టిగ 
జేపుమా.” శివలీ. ౨, ఈ ౧౪౧. న. క్రీ" తిట్ట 

(కోపించు అని శ. ర) “క, అంప: దగుచారి 

కసరుచు, నంపి,*.” స్వా. ౫, ఆ, ౨౩. “శా. 

అమ్మా బిచ్చ మటన్న వేయ దొకయింతెనన్ 

సువ్భాద్భంధుజా,లముల్ గొంవకు వచ్చినం 

గనరు...”” సానందో. ౫, ఆ. ౨౧౧. వి, 1 

కోపము. “గీ. తెగువ లోలోనచే నవ్వునగవు 
తెలువం గలంక మామో:డి వని లేనికనరు తెలువం” 

ఆము. ౫) ఆ'౬౦* శుక ౨, ఆ ౫౦6; 2. 

పొగరు. “ద్వి. కస లెక్కి యుత ముష్కురము 
“నీయంగం ద్వి సారంగ. 3. భా, ౧౦౫% పు; 

3. గాలివాన. “గీ. బెట్టు కస రెత్తి మున్నీ టినట్ల 
నడిమి, కరుగలా జీనువై చినతరణి యనంగ” 
రావి, 5, ఆ. ౧౯ స్వా, 3, ఆ ౯; 4, 

అతిశయము. “క. ఆనురును రని సొలయుకొ 

ర్కాజను రేం ద్రు౭డు మలయివవనుచ లికసరు 
నకున్ళల” శవిరా, ౫, ఆ, ౨౬; ర (రత్న 

దోవము. “క, ఈరత్నమునకుం | బృుప్పియు, 
గారయుం గర్క_శత యనంగం గసరులు మూం 

డే పారు...” రత్న. ౨1౮; 6. పంచ లేం 

కాయ. “గీ. కాయ కన శేచికోని తించుం గాన 

లోన, ఘోరదుకఖముతల్ గుడువంగం గోర 

చేల.” ఛా. రొ. ను, ౧౭౮ 1. పెచ్చు; 

లాభము. (శ. రం 

కనంబు వినముఃో నుదయి౨చు కనరుఃదనము,."” 
కృ! శకుం. పీకి. ౫౬. 

కసరుకొను. చే, అ= కి, (కసరుషావొను. స్యాార్గమునఎ) 
UU క్ అరి 

1. కోవవడు; 2. భఘీేషించు. “సి. జలదంబు 

గతి నిచ్చి వెలవెలం బొజిక కలళాంబునిధిరీతిం 

గసరుకొనక.” నరస ౫ ఆ. ౧౯. (౪ండర్గము 
J థి 

లకు నిది యుదావారణ మే. 

కసవు. నై. వి, (గం. మాస కకనవు) Ll 

గడ్డి. “మ,..,క్రీకాకీ పృదేశంబునక్క గసవైై 
పుట్రముఫాగ్య మైన మనకుం గల్పింవదా చైవ 

ము,...””కానీ, ౭, ఆ, ౨౦౬; వెంట. క గల్లు 

౫గల్లని రక్నకంక ణంబులు మోయ గంధవాహు 

నియాలు కసవు నాన్ను.” వెను, 3, ఆ. ౬౨. 

కనవుంగట్ట. ద్వ, వి. (కసవుగాక జి.) గడ్డివరక; తృణా 

గృము. “ఆ. వల్లభుడు రాక శెల్పవ్వుడును దన, 

యల మెదురుచూచు చుండుకతన, గాలింగసవుం 

గజ్జ గదలినం గనువిచ్చి, దీనవీక్షణములం బేఆీ 
చూచు” రామా. ఇ, ఆ. ౧౩౩. 

కసవుఃగుప్ప. ద్వ. వి. (కనవు+కుప్ప lL. గడ్డి మేటి. 

(శం ర; 2. పెంట పోయు, (కశ. ర 

కసఫకోడి. వై. వి (కసవు+కోడి) ఒకజాతికోడెం 

(బ్రా) ఉల్లంకిపిట్ట, ముక్కు.పురుడుపిట్ర. 

కసవుగటుచే. ద్వ. అ క్రి. (కసవుగాకజుచు.) ఫూరి 
మేయు, చెడిపోవు, తక్కువగు. “సీ, వ్రళ 
యాంతక గఫీరగ భబిలావిర్భ వక్క_కినహాస రవంబు 

కనవుగఆిచె”” రామా. ౭, ఆ. ౨౭౨. 

కనవుగువ్వ ద్వ. వి. (క నవు4-గువ్వ ఎ ఓక జాలిగువ్వం 

(ఆ) 
కసవుపోంచే ఇ కసవుంగజ్ఞం “సీ, కనవుపోంచలు కసి 

గాటుగా గొఅుకుచు,. .“”వారిశ్చ. ౨ ఆ. రగా 

కసాయి. హీం. వి, (హిం. కసాయి) కటిక వాడు. 

సౌనికుండుం (శ. ఈ చౌ) 

కసీ చే టి 1. రో భవం, (శం దః వా; 2, దురద. 

“క చేతులకసీ వో గయ్యము, సేకవి లెడునట్టి 

“ద్వి. రసరసాన్న ములను మెసవెడు వాండు, కసరు6 విధము చింతింపు...” వారి. ఊ 8, ఆ. ౧౯౮ 

గాయలం బొద్దు కడపుచున్నాండు”” రం. రా, భార కర్ణ. ౨, ఆ. 300; లే. కోరిక తమి 

అయో ౧౩౨౭, పు. కకక్ఞ కన్ను లకసీవోం జూచితి, చెన్నండు 

కనరుందనముం దే. వి. (కసరుతనము) దోషము, నిచ్చోటం బోరులిట్టి చెజుగనో యన్న,” 

కవ్వు. “సీ. కులగోత్రముల కాదికొన్నచిన్న వారి ఊర ఆ కక్క; ఓ భావల్యమ్సు చెడు 
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రో ర్కి* “డి. సీనుశ్రం దినంగ నాసించిన జిహ్వూ, 

కసి వోవ కున్నదే,..” వండితా. మహిమ. ౨. 
౧౭. పు, విణ, అల్బము, (చూ. కసికాటు 

కసీందం బే. ఏ. (కం కళింద్భ కొనమర్దముళి. (దీని 
ఛేదములు; రీటకసీంద, కమ్మకసిండ, నొండకసింద 

మొ.) “స్కీ _కసింద వోరిందపౌదల.” అము. 

౬; ఆ. ౧౫, 

కనీండి, చే, విణ, (వృత్తియందు వికల్పముగా దీనికి 

అంత్యవర్ణ లో వము. ఉదా:ఃక సీకొట్కు కసి 

కోంత, అల్పము. (దాం కసిండికోంత 

కసిండికోంత = కసీకోంత. (కసీండిషాకోంత;) నిక్సము 

కరిగించుచాధ. "గీ, . .అటువంటిమగనితోడం, 
గాంపురము సేయుసతి దొడ్డగణిశ యగుచుం 

గసిండికోంతల నోర్సి. +౪” పాండు, రి, ఆ. 

౧౫౭. “శా, ,కసీండిళోడ పలదా మోూకున్ 

విచారింపంగన్ వరాహా. ౫, ఆ, ౯౨, 

కసికాటు = కసీగాటు. 1. కొంవెపుపంటి కాటు, 

“గ్, .. అగ్జలం బయినచంత వలసి యొల్లమి 

నతండు, సొగటులను బోటు కసికాటులగ 

భుజించె.” విజ 3, ఆ. ళో; 2. దంతతళము. 

“ఉం కామిని నీదు మోవి: గ సీకెటుల వెక్కుుల 

గోటి నొక్కులున్ ...” నురా. ౧౨౮, విణ, 

అల్పము. గీ చైాసపోయితి. గసికాటుముచ్చట 

లె” ప్రబంధ. ౭౫*ం. పాండు, 3, ఆ, ౭౨. 

కసిగాటు. చే, వి (కసి4గాటు) కొంచెపువంటి 

కాటు. గట్. మజ్జనభోజన, క్రియలు మాని వలాని 

యరకోచికంబునన్, ఖజ్జము గొంత కొంత కసి 

గాటుబుగా భుజియించి...” విన. శకుం. ౨, 

౧౬౭ ప్రబంధ. ౫౯ విణ, అల్పము, (చూ, 

కసీకాటు. 

కకిని = కసిండి (చా. కసీనికోంత. 

కసినికోంత = కసిండికోతం “సీ, కసినికో(తలం గోసి 
గారింతు రని బూతు "తెలియంగా వదినెలం దిట్టు 

వారులోశుకం ౨; అ, ౧౨౧. “గీ. ఇంటివారల 

కసినికోం తెల్ల నుడివి*” శుక 3, ఆ. ౨౯౭. 

(కసినికోలు ముద్రి.) 

'కసిబిసీ. బే వి, కే, 'శ్రోధము, (బ్రా); 2, నమలు 

కనీ 

కంబునకుం గానివి చోళ్టు నమ్ పొలంతితో.” 

పాంచాలీ, ౧, ఆ. ౭౮ విణ, 1. నలలినది. 

“వ.. .ముసలంబులమో:దులం గనీబిపి యగువా 

రును, , , 'భారాం యం. ౧౯౩ ౨;2. పటుత్వము 

లేనిది. “చ. అనురులమాయ లన్నియును నబ్దద 

లాకు వచ్చినంతేటన్, గనీబిసియె నిరర్థమయి 

గ్రశగ్రానం బోయెను. . భాగురా నృ. 3౪ 3. 

కసీమసం దే. ని. వేగముగా తినోటయం దగుధ్వని కను 
కరణము. “క కసినున నాశట ఫలముథ్, 'మెస 

వదు” వేం, చంచ, న ర రాళ. 

కసిమసంగు. దే. అం (క్రి (కసిసామసంగు) 1. విజ్బం 
భించు, చెల రేగు. “క కసిమసంగి యసురవినరము, 

లసిలతికల సురల చెగవ నసువులు 'విడలం, బన 

ఛెడిరి వడిరి ఇడసిరి యసమసమరవిలననముల 

నని "వెడలి నృపా” భాగం రా స్కం, ౧౪౬. 

భారం కర్ణం ౨ ఆ ౨౯౦౪; 2. అధికమగు; వ్యా 

పించు. “లయవిభాతి, ..ళజవు కసిమనలో విశ్వ 

మున ,..”వరాహ* ౧౦, ఆ. ౨౮); శె. గడిలేజు, 

నిపుణుం డగు, ఆం, శే, 3౫. నం శీ 1. చంపు, 

“క, అసురుల మాయోఫాయులం గసీనున౫యగ 

నంట మఖంబు6ం గావంగ నంట 'తా, వనుం డెకం 

డంట సిసువ్చుల: ఎగ /న్నిసువుల నటిెగినంటు. , 

రామా. ర, ఆ, ౯2. పాఆంద్రోలు; సొప్పించు. 

“క వారల నందజ రాదా, కారుండై కసీను 

సంగి గాంగేయుడు దుర్వారవటుచాణనిహాతిని, 

పీరాహవరంగ మునకు విముఖులం జేసెన్*” భార. 

ఆది. ఈ, ఆ. ౨౦౨; లే. నజకు, *క,..దళ, 

& వుం డసీం గసిమనంగిన్క లావరి యగపులుంగు 

జేండు లా వతి వడియెన్, రామా ౫, అ.ల౦ 3. 

కసిమిరి, జే. ఏ. దురద, “శా. చేవా కయ్యముతోడి 

వేడుక మదిం దిట్టాడుమ ర్యుండు చే త్రోవం 

జేతుల తీట వుత్తు నని కోరుం 'దానవుం డైననా, 

కీ'వే చేతులు చెసి తీకసిమిరిం శె ట్లోర్తు... 
వారి. గృ ఆ, ౨౧. 

కసియము. వై. వి. 1. (సం, కషాయం.) కషాయము. 
(ఆం. వదు ర (నం. కచ్చ సీటియూటగల 

తావు, (ఆం. వద 

టయుం౦ం ధగుధ్వని కనుకరణము. Wr కస్తిషిసి నమ్మ కనీ పెంద = కవీంధ, డిం, భో ద్వి జ 



కసీ 

కసీవోవు. చే. అం క్రి. (కసి4-పోవు) ఉపళోమిల్లు, 
తగ్గు. “క,. కాంతామణి కనమదిలో, నెంతయు( 

గసివోనివలపుహెచ్చినకతనన్ ౨” శుక. ౧, ఆ, 
300౧. 

కసీదు. హిం, వి. (ఊద్దూ- కఫీదొ) వ స్తముమోంద 
పువ్వులు మొ కట్టుట, బుటాపని. “కీ మును 
మును చెవిచాయ జాణీనయోరనసీకను గసీదురు 

+ మాలు భాసిల్చం గట్టి.” ప్రబంధ. ౧౭౯. ఇల్లే. 

కసీదా. (శ. ర 

కసీసము. “దై. వి (సం. కొసీనమ్. ప్రా. కనీసం 
l. అన్న భేది (బ్బా; ర నస్లణాయ గల తెల్ల 

బీ. క .కలభాతవ(స్త్రముల్ వెలయచుండు, 

నవి నస్త్రచాయ చే నలరుచున్న ను గపీనం బనలాం 

దగు. ..”ఆం., భా. ద్వి ౧౫౫ విణ, నల్లనిది, 

“క్ష, .కసీసపు, మాంజిన్థవోలె గగనమండప మమ 
కెన్,” స్వా. ౫% ఆ. ర అము. ౮, ఆ. ౧౦. 

కసు. దే. విణ. (కనురుశబ్బమునకు వృ ల్తియం దంక్వ 
వర్షము లోపింపయగా మిగిలినరూవము 1. లేం 

తది. (ఉఊదా:---కసుంగాయ, కనుగందుమొ. 2, 

అల్పము; సన్న నిది. “ఉఊ,..వత. మంతయుక, 

గామిడిచన్ను దోయి కనుగొను సమస్తము నున్ను 

బిల * ౧, ఆ ౬౭. i 
బొ 

కనుగందు. బే. ఏ. (శనురు +కందు 1. లే:కచిడ్డ. 

“దండ... .నీ వంతలోం గాఫుకా వంచు నేడ్వుల్ 

దలిర్బం గసుంగందవై ...పారి. 3, ఆ. ఏరా; 
0, కాంచమునలుపు; నలుపు, *టా...కనులోం 

పొకయించుక లేక తిన్న నై, పున్నమచందు / 

నొప్పిదము. బోలెడు మోమున న్వు దేజన్.' 
మె, ౧; ఆ. ౧౩౪. (శర పా, “కనుగందు 

మంద్రి- పాం 

కనుగందు. డే. అ. శ్రీః 1. (కందుషాశందు వాడు; 

మిక్కి. లివాడు. “మ. అనురాధీశనమర్చితంబు లగు 

నీలారామకల్న దుమ, (వ్రనవంబుల్. కనుగంద 

వయ్యె,..”ఫీమ. ఈ, ఆ. ౧౪౬ “క, .,కను 

గందినబాపులకతో , , .”ఊ. రా ర అ, ౨౨౧, 

2. మిక్కిలి చాధవడు. “క. కుసుమాయంధు బాణ 
ములం, గసుగంది. . నైవ, ౪, ఆ. 3౪; లి. 

(కనురుేకందు) కొంటెమైనను శ్రుమవదు. 
“వ, అతంయ మదీయసభఖ్యపరు డక్కట యేం 
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గనుగందకుండ నా కీతిపలి యిమెయిం బరుల 
చేళం బరాభవ మొందె...”భార సొ. ౧, ఆ 

౭౦. మి మిగుల వాడుట (చూ. కసుగందులం 
గందు 

శనుగందులుగందు. జే. ఆ. శ్రీ మిక్కిలి వాడుట. 

“క కళుగందులు గంపిననవ, కునుములతికవో లె 

మిగుల- గోమలి యుప్పెన్. 'కళా. ఈ, ఆ.౧౦3. 

కనుగు. డే. అ. క్రీ. నణుగ్కు. గొణలన “ది. విసి 

గనం గసీగిన వెడనిదృ నొంది నునలిన మననిన 

...”ద్వి. వారిశ్చ. ఊం ౧౫౧ వం (శర 
పా. “కసీకినిము ద్ర సౌ) న క్రి కే. నలంచు 

(శ ర); 2. పులుము. (శ. ర); ర. బాధించు; 

మిక్కిలి చాధి? చునట్టు త్రిప్పు “ద్వి. ..న న్లటా 
కీంచి రకీంపు, మని జేండుకొను చాట మళి బిట్టు 
వెవులం గనలంశాలము నా-టి కసీగిన ట్టయిన.ి 

నవ. ౨, ఆ. ౧౦౭ పు. (కొ, కేచ,తి) 

కచుబా. పీం. ఏణ. 1. అధికారు లుండుగొోప్ప 

(గాముము; 2. తాలుకాలోని (ప్రథాననగరము. 

(ఆం. వదు) 

కోసుమాలము. వై. ఏ. (నం. కళశ్ళలమ్ క, కనుమా 

లవ్ ) మాలిన్యము. “క జీవా యాకనుమాలము, 

జే నెడుశేబ్లోయి నీదుజేవాం బంటంగా చెట 

వయ్యొడు. ..” కాళ. ౨. ఆ. ౯౭. విణ. 1. 

మలినము; 'పాపిస్టము. “మ, .,ఈ, కసుమాలం 

బగునాక మేల...” కాశీ. ౭, ఆ. ౨౦౬; 2. 

పొపార్ళుడు. “ఊఉ. మానవదానవుండు కసు 

మాలము వీడు...” సానందో. ౪, అ. ౧౦ 

ఏ. 'క్రూరము, దుష్ట్రము. “క్క వసీపొవం డనక 

నానుకు:, గనుమాలపుం జెడుగుయబురుగు కటి 

వను...” నా, వంచ, 3, ఆ. 35౨౩. 

శనురు = కనరు. చే. ఏ. కసరుంగాయ, ఏంచె. “చ... 

కాయలుం, గనురులు వేళ్లు 'వెల్లంకులు. . నిర్వ, 

౧౦, ఆ ౧౨౧౪ 

కనెచేరులు, చే, వి బః కుళ్లాాయిబొందులు. (ఆం. 

చద, లత్ష్రే 

కసెము. 'వై. వి. (సం. కచ్చక 1 నీట్ణ చిదచిద 

యచెడుణేల. (శ. ర); 2. ఊటనుంట. (శ్రా) 

క్తి, నై. వి. (నం, కష్టం. క కస్ట 1. కష్టము, 

“ద, ., డెందములోనిక స్టీ మం;కనమునం చెల 
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ప కీల, ఒలి) ఆ, ౧౧౭; ర్తి బాదం ఒక సుకంబుల్ "లేళ్లం గుంచేళ్ల, . యః య, ఆ, 

ాధిసూనుం డొనర్పుక సీకి నోర్వండే నతియుం ౧౦౪ 

దానును హరిశ్చంద నృపతి.” రంగా. జ ఆ, | కస్తురిపీణియ. వై. వి. (కస్తురి4-వీణియ మృగనాభి, 
౨౩.౨; 8, దుఃఖము. ఆం. భా, వ, ౧౩౫; 4. 

UU 

విపత్తు. ఆం. సం. మాన. ౯. 

కస్తీవదు. వై. అ. (క్రీ. (కస్టీశోపడు) దుఖించు. 
“ఈ, మానసీ రోజలు మాన్పుణగ నోపిన 
పుణ్యా రాళి గంంగానదిం జేరి యుండియును గ్ 

చడం దగునయ్యి. . “డం రా, ౬, అ ౨౫౧. 

కస్తీవ అమే, "వై. న ర (క స్థీవదు. థా దుఃఖ 

చెట్టు. og కామన మోహిత శ్రాంచఘాకము నకు, 

వగచి వీచాటుకని వెంచువానిం గినిసె, గాము 

"మోహిత యననింలిం గ _స్టీవణువ, ననుజుం 

బురికొల్సి తిది నీకుం జనునె రాము” నైవ. లా, 

ఆ. ౧౨౦. 

కస్తుర. వై. వి, (నం, కస్తూరీ. క కస్తురి) 1. మృగ 

మదము, ఒకవిధ మగుపరిమళద్క వ్యము- “చ... 
క,స్తరికలయంపు లేల కమచొక్క_పుంజూపుల 

యింపు కల్ల, =,” కళొ, ౮ ఆ ౨౨౩. వైప 

౭, ఆ, ౧౧ 2. కస్తూరీమృగము. “ర్ల కన్ను 

చెఆవని కస్తురి గమిశిశువులు.*” పిన, శకుం, ౧, 
ఆ. ౯౮ 9. వృతువిశేషము. “సీ,.,కన్తరియు 
గచన్నరయుం బూచె.”” బహు. ౨, ఆ. ౨౧. 

కస్తురివట్టియలు, వై. వి. బ* (కస్తురి4-పట్టియలు.) 

1. ఛాన్యవిశేషము;. 2. పుప్పవి శేషము. “నీ 

వచ్చగన్నెరు కస్తూరిపట్టియలునుు గు_ర్తిమల్లెలుం 

ట్రౌథిగాం గూర్చి మజీయు; సకలజాతులం 

చోషించ శ్రి గలిగి, హోలికులు చైతు డగడుదు. 

రవురమున.” భాను, ౧* ఆ. ౯. (ఇది శెండర్థ 

ములకు నుదొవారణ మే 

కస్తురివట్టెలు = కస్తురిపట్టియలు. (శ, ర 

కస్తురివసుపు. ద్వ. వి. (కస్తుగి?-వనుపు) గంధవార్ని ద్ర. 
(శ. ర 

కస్తురిపిల్సి, వై. వి. (కక్తరిశాకల్లి) గంధమృగము. 
య 

కస్తువీమళ్ల బీర. ద్వ విం (కన్తురిశవట్ల4 వీర స్త్రీ 
"వసవిశేషము; (ఆం. వద ఆతం 

ఆ లా 
కన్ఫురిమెకము. వై, వి. (కస్వరి మెకము) కస్తూరీ 

మృగము. “మ, పులికూనల్ సవరాలం6 + గన్తురి 

క స్తూరిపక్రైలు 

కస్తూరి ఉం చెకుజుకలొడ్డు. టి కస్తూరి పీణి 

యలును బిల్లిగడ్డలును .. భల్లా, ఏ. ఆ-(శ ర 

కస్సరసీనె = కన్తరిపణేయ. (చూ. కస్తూరివీణో.) 

కస్తూరి. నం వి. ఈ. . కస్తుగి, మృగ మదము. 

కస్తూరినిగరాలు. మి. వి. బం "ఛాన్యవిశేవము. “పీ, 

టంగారుతీలెలు Xo గాజల ములు గస్తూరినిగరాలు 

కేటకనరులు.” వాంన. ఈ, te ౧౨౮ 

కస్తుగివ ట్రైలం. (నాం న 

“సీ _,_ కస్తూరివ శ్ర్రైలం లం గంథస రులు” వాంస ఈ, 

ఆ. ౧.౨౮౩ 

కస్తూరివసుపు. మి. వి. (కస్తూరి 4-వనువు) సువానన 

“ల యొకజాలివనుపు. (గ 

కస్తూరివీణె = క్షస్తురివీణియ. “ ర్స కస్తూరివీణొలC గాను 

కాం చెచ్చుకోయలజీకంబు గొప్పచేయు.” 

సార్వ. ౧; అ, ౨. కవిజు 3, ఆ, ళం. 

కస్తూరీమృగము. నం. వి. ఊ పుం. బొడ్డునందుః 

కస్తురిగలయొకజాలి లేడి, గంథమృగము' 

కస్టరము* సం. విణ. (ఆ, ఆ. ఆ) 1. పోవునది; 

0. కీడించునది. 

కన్సెము = 1 కసెము. (శ ర్య; 2. కసియము, 

(ఆం. పద, లతీ) 
కవాకహ. ఊధథ. వై. వి. (సం, కవాకవా పెద్దగా 

నవ్వునపుడు గర్జించునపుడు గలుగుధ్వని కనుకర 

ణము. “చ. కవాకహ నవ్వె...” కాశీ, ౭, ఆ 

ఎరా. సం వి. ఆ, గస్టిం చుధ్వని కనుకర 

ణము, “మహ్మోస్తగ్గర. గళర_క్టభ్రాడనిర్యత్క_వాక 

వానినదో దాఢవాసంబు. . .” సారా, ఈ, ఆ. ౯౫ 

కళ్టోరము, సం, వి అ. న సౌగంధికము, కొంచె 

మెబుపుం గొంచెము తెలుపు గలిగి మిక్కిలి వరి 

మళించుకలువ. “లన్టీ. . .అన్షోదికస్టోరంసమారణా 

హి లే శిశు పాలవధము. ౧౨. స ఇక్క, ష్టం 

కపహ్వూము, సం, ని. అ ఫుం. బకము, వక్కు.కొంగ. 

| కళ్ల, ఉభ. దే. వి 1. మూర్చ, “గ భరము నీమింద 
నిడి వాగ్ధిం దరుచునపుడు, వారునిమిడ  గంచె 

వారియంరం బంచె కెంపు, నమురనంఘము కళ 

నొంచె నహూహ తెలినె, ఘనజగత్కు.కీ వగుటంగా 

స్స్ అ 
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కమఠవర్య.” చంద్రా ౧ ఆ. ౭6; 2. భ్రాంతి, 
ధ్రోమ. (చూ. కళవాజు.); 8. శెమ్మ. “సీ. దక్షీణ 
వా _క్లవద్య్మ ౦బులం దాల్చిన లనితంపు:బువ్వారు 

కళలతోడ. వరమ. 5, ఆ ౧౩౨. (శరం షా 

“భుళ్లి మద్ది. పాం; &. మర ము కడ, 

అంతము. “క, అలుగు వగ చూఫువేళం, దలకల 

మను నింకేసోశికకొ మగవానిం, గళ చదాంశం 

చెనయన నొకమొక్క-_లపు దొరకరాసి నీటు 

కత్తియ యసటన్ ల కువల. ౨, ఆ. ౧9౯. 

సం. వి, ఆ. శ్రీ 1. భాగము, అంశము; 2. 

చందద్రునిలోం బదునాజవభాగమం, రే. ముప్పది 

కాష్టలకాలము; 4. స్సీ రజస్సు; ర్. శిల్పము; 6. 

మూలధనముసై వచ్చువడి; 7, పీడ; రీ. గీత 

వాద్యాదిచతుష్టస్టీకళలలో నొకటి; 9. మశిసిల; 

10. స వ్షధాతువులలోనొకటి; 11. లెక్కించుట; 

12. దృుకవ్రకృతికము కానివదము. 

కళంకము, నం, వి. అ, పుం. 1. గుణుతు; 2. మలక; 

3. మాటు; క. ఇనుపచిట్రైము. 

కళంకి. నం. విణ. (న్+ సీ, న్ ఎ కళంకము గలవా౭డు. 

“పీ అన్యయంబున కాది యగుచందురుండువో లె 
నకట కళం! వే లయ్యె దీవుల చైవ. 9. ఆ. ౬౮. 

కళంకు, "వై. వి, (నం, కళంకమ్) మచ్చ. “ను,,,చం 

ద్రుండుగాం డకం జానల్పు కళంకు గాదు...” 

సాం పీ, అ, ఆఅ ౫౦ 'పూర్వ+ ౧౫, ఆ. ౧౫ 

కళగొను. అ. (క్తి. (కళ+4కొను) కాంతివంత మగు, 

ఎస్కకాశించు. “చ చెలివచనమ్తులం చెలువ 

జిల్కు_లు కూసెడు బాలెమోమునేం, గళగొనం 

బూర్జచంద్బుడును గాలం. జీనెడు...లి 

పార్వ ఎని అం గ 

కళ్ళత్రము, నం, వి అ, న 1, భార్య; రి, వియందు; 

5. కోట; ఉం. ఆండుగుఆి; ర. జ్యోతిశ్ళా త్త మున 

లగ్నమున శేడవస్థానము. 

కళపట్టు. జే. ఆ క్రి. (కళ+వట్టు) మూర్చిల్లు. 

(చూ. కళవట్టు.) 
కళవెళ, దే, వి 1. కాంగట ఉడుకుట మున్నగు 

వానియందలిధ్వని కనుకరణము. “సీ. కళచెళ 

నుడుకు చక్కని హానియలు...” పీలా. 3, ఆం 

౧౬౧; 2. ఆర్చుటయం దగుధ్వని కనుకరణము. 
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“దం కాలాళ్తభూతముల్. కళపెళ నార్చు, 
పోలిక...”అ, మం క. ౨, ఆ. ఇల. ఫు, 8. వం. 

కళవట్ట = కళపట్టు- “క. కళవటి వడినఫీము(డు, 

“జిలినెకొ హారిశరుణ,..” దశా, గా ఆ. ౧౬౦౮+ 

కళవరము. డే. ఏ. మల్హబంధ విశేషము. “గీ. కళవరా 
నకు: జొచ్చి డొక్కరము హా త్తి””ఉ, వారి. 9, 
ఆ, ౬౦. 

కళవసము. చే. వి. తోలు, చర్మము. ఆం. భా. ద్వి. 

౧౭౭. “గీ. కళవనం బడ జలకమండలువు 

వీడ.” కవల, ౨, ఆ. 5౨౫. 

కళవళపడు. ద్వ. ఆ (క్రి. (కళవళము వడుం) 1. 

తోొందరవడు. “సీ, తెలియ శోధిందక కళవళ 
పడరా దటంచు నవ్విటుని శచేపారం బిలిచి. 

సానందో. ౫% ఆ. ౧౯౩2. కల:తనందు. “క... 

రామ, మ్మవరల్ల భు డాత్మ లేన గళవళవడుచున్ * 

జై. ఇ ఆ. ౧౫౧; 8. తొ ట్రువడు. “కం 

వారిరాజము గని పటబవెడు, కరిబ్బందముం 

బోలె. జవిరి కళ్గవళపడుచున్.” భాగం ౪ స్యం 
3 3౯, 

కళవళ పాటు. ద్వ. వి. (కళవళవడు. ధా 1. కలంత, 
మనఃతోభము. “చ. కళవళపాటుతోం జేలిమిక 
తెల దూయడిచు, “నీలా. 3 ఆ. ౧౪౯; 2. తొట్రు 

పొటు, “చ... వీడ్చుచుం బోయి శంకయుక్కా 

గళవళపాటుతో...” ఊఉ. రాన ఆ, ౨౦౮+ 

కళవళమగు. దే. అం (క్రి. (శళవళముగాఅగు) 
కళవళవడు, జోభించు, “క, ..మునులమనంబులం, 

గళవళమయ్యికా దదియగర్యోద్ధతికిన్ .” నృసిం, 
ర్క, ఆ. ౧౨౫౯. 

కళవళము. చే. వి. (క కళవళే.) 1. కలత, శోధము. 
“ద నిలిచినఫీతియుకొ వడంకు నివ్వెజపాటును 

భూరిలజ్ఞయుక్ొ, _గళవళేముక్ జనింప...” 
హారిశ్న. ౫; ఆ. ౭౨. విజి 9, ఈ ౨౪; ర్తి 

తొందరపాటు; తొట్రు/పాటు. “క పిలిచి వతి 

వచన మొదడవమిః, గళవళమున నిల్లు సొచ్చి... 

కార్తీ. 1, ఆం ౬౬ స్వా. 3, ఆ. ౨౮ లె. (నిద్రా, 

మోవాజ్యరాదులవలని) కలవరింత. ఆం, ఫా, 

యః ౧ర౨. “గీ, విరవావిభాంతి నొక్కొ_క్క. 

వళయందుం గళవళపు పింతభాషలకతన,,,"” 

నెప. 9, ఆ ౯౬ 
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'కళవళించే. చే. అ. క్రి. (కళవళము. ధాం) 1. కలం కళాసి, దే. ఏ. 1. నాట్య భేదను. క్రీ శ్రీరంగ. ర, అ. 

తదను, “క. చతురేశ్న వాడ నని సలి ,_నవలు ౧౬౨; 2. = కలాసీ, కళా. వ 

కుల కలికి కళవళ్లించుచు. విదురుం, డనువముకో | కళాసించే. చే. అ. శ్రీ ఓ (నృత్యము) ముగించు. 

కార్ట వమున, ముని గియు నిజియోగస క్త పముశం| “వ,.,ముత్త వనమయూరమక్శకాశిని సకల 

దిబించెన్.” భాగ. 3, న్య_0 ౧౬౧. భౌర.| మధురకంఠశేకాగీలికావసానంబునం గళాసించె 

విరా, ౨, ఆ. 3౧; 8 విరహవ్యధ నందు. గీ. కాలీ 3, అ. ౨౩; ౫. డయ్యు. “నీ రతిం 

చెలులు శీళరోవచారముల్ వేయుపొంటి, గళాసించి వచ్చినరమణ మెజయం గొలని వెలు 

లోవు లిడ్డమృణాళ కర్పూర వికతిం, గాంచి నైద వడి నచ్చి రాజలజముఖులు. “విక్ర. ౫ ఆ. ౬౧. 

గ్భి మదిళలోనం గళవశళించె, జాలకొయాక చరా | కళొసిక. Sek నాట్యాంక క్రియ. వ 

కాజాల మనుచు” వేషం ౨ ఆ. ౧౧౬; 3. నురక తాండనంబునకుం గళొసిక యగు సాకవశ్యం 

తొందరవశు. “ద్వి. కఆకంఠ యిది యేమి కళ్ల| బున...” నైన ౭8, అ. ౧౮౭; 2. ముగింపు, 

వళించెదప్రు, వజల నాచేకం బోవచ్చుచే యను గనీ శిఖితాండవనుు కళొసిరం జేసీ నడగించెం గజ 

చు” బన, ౨, ఆ €౭ ఫు, ౭ వం: ఓ చలించు, _ కుటీశలాసీళానెబిసవుి పొందడు. ఈ, ఆ. 3౭. 

అల్లాడు, “గీ, ముద్దు మోము లర్హాద్చ-చో మూంపు | కళొనునాండు. హీం. వి పడవపై నుండువాండు; 

లందుం గర్హభూపషణజాలంబు కళవళింప”* ఉఊ| వడననడుపువాందు. (బ్రా 

వారి. ౫% ఆ. ౨౭౬; ర్. కలవరపడి యజచు. | “లింగ. నం, వి ఆ. సీ, సీ, ఆడుది. 

“సీ, వానికాలిన్రే లొకనియంగంబు దాం, క్షశింగము. 

su sa కజిపాటుతో మేలుకని 
మ్రుచ్చు 'మ్రు, చ్చంచు: గళవళించె.” కాకీ. ౪. 

ఆ, ౧౨. 

సం, వి, ఆ ఫుం, 1. జేశపేేవను; 2. 

చిమిలియడునుళ; 8. కూకటిమూంగ యనెడి 

పక్షీ; &. కొండమశ్లైపై. ర్. శిరీషముళో; 6. పుచ్చ 
తీ గల్లీ “క్ర, ఎన" డు కళింగోద్భవు: డగ, కతము 

కళాంజి = కాళొంజి *చ...వాలునుం, బలుక  న్లన్లో వ్రేల జూవం గనుగందక యోగ్యతమ 
కళాంజి కుంచె యడవంబును గొంసోయు ఫూని స్య" వలి నిశగుగడై యుండె మునికు 
కొల్వంగన్.” అహం. ౧. అ గా, శేశ్ళర పిండే” పాదు. 3, అ. ౧౭. న కుటజ 

కళాచిక = కళాంజలి, ఆం. భె. ద్వి, ౧౬౮. ఫలము, కొడసకాయ. బ్ర “న్యవి' శేషము, 

కళభాదుండు. సం. వి, అ. పుం. 1. కమసాలి; 2. చం లవ. .గలిగలు దంగ చకులు ఆన్నాప్రి వియం 

దు ,ండు. “శా .. .కళాదుండు చే,తోవీధికొ సహా బులు... వ్రబాధ ౧౧౨ 

జాధనాపవారణోదో బ్టైగంబు న్టించునే వను. కళిందకన్య, సం, వి, ఆ స్తీ * యమునానది 
౪, ఆ, ౨౪, (పైశెండర్గములకు నిది యుదా |క్రలింవము. సం. వి, (అ. పుం. 1. యమునానది పుట్టిన 
హరణ మేం వర్వతము; 2. విఫికకముశే'. 

కళానిధి, సం. వి. ఇ. పుం. కళాథరుండు, చం ద్రుండు= కళకు, జీ. వి 1. కాంతి “గీ, 

కళాయి, వై. ఏ, (సం. కటావారి. క. కణాయి లమరం” 

1. నీలి మందుమొ. కాంవెడుగంగాళము,. (శ. 

ర వాల; 2. ఇ కృడిపాత్రలకు ఫూసెడుతగరపుం 

.. వన్నె కళుకు 

య. ౫, ఆ. ౯౮ా, ఈర, ఆ. ౮౬; 2 

కిరణము. ఆం. భౌ. స రాల; లి. వక్షీ 'భేదమం. 

అం. భా, ద్వి. ౯౮ విణ, తళుకు గలది. గీ 
బూంతం (శర వా పాలిండ్లు శెంగేలం బట్టనిచ్చిన చేటికళుకు 

కళావరు హిం. ఏ. ఆజెడుశాకితములలగే నొకజారి, బంగరుగిండ్లు కానుక్రిత్తు.”” రసీక, ౫, ఆ. ౧౭౨. 

WF వన ప్ంట దా 53 (బ్రా వా చ. కళుకుమిబుంగుం గ్రంబసిండి 5 ంచిక,.. 
కళాసము = కిళీవసము. “గీ, ఫులికళాసము కకషాల | వసు ఈ ౧౧౩. ఊ రా. ౨, ఆ 330౧+ 

బూదిఫోంత” అచ్చ. ఆర. ౫౩, శైవ, ౬, ఆ. | కళేబరము. నం. బి. ఇ, న. కే, కేవాము; 2. శవము, 
౧౧౫% (శే, నీ 
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కళ్యము. మై. వి. (నం. ఖలీనంఎఏ ఖలీనము, సజ్జిము| ౧౫౭. “చ,..వచనామృతంబు (తు తిసీముల: 

నోటం దగిలించు లోవాసాధనవిశేవము. “సీ. ాదిగి బోధభూజ సేవన మొనరెంచుటన్, ..” 
కళ్య్యాలం బడిలంబు గానిగుజ్జుబులం (గ్ఫొక్త| పాండు, ౨ ఆ. ౧౭౧; లె. అని, “ఐ.. ఎప్పటి 
ముట్టున కీయగొలుపు వెర్టు”భార. విరా. ౧,ఆ. యట్టకా వగచి...” భార. ఆడి, ౭, ఆ. ౨౦౮. 

లర శ్రీరౌథణా ఆ. ౭౧. కానీ 3, ఆ. ౧౧. 3, ఆ. ౧౭౮); & వయుండునస్ట + “తం, 

కళ్ల = కన. “గీ. కడం వనలక్షీ యం. మిసీనకళ్ల |  ఎన్వనిక్ .,.! పురో హీతుండు గాం బేకొను వారము 

యనంగ” నృసిం. అ, ఆ, ౬౯ | ౨. భార ఆది. ౭, ఆ. ౧౫౫% భార, శాం. 

కళ్ళము. వై. ౫. (సం, ఖలు) ధాన్యము నూర్చు ౬ ఈ రో౭౬. వ్ర ఊదా:ాళటకాండు) 

చోటు. ఆం. భా, ది. ౨5౨ 3. “గ్ ..కళ్లాన చెలి కాందు మొ (కొన్నియెడల చినికి “గా” నిత్య 

శరార్పచవాత్క,  ఘట్టనలం చాటు పెనుంబొల్ల కట్ట ముగా నాచేశ మగును; ఉదా:---అందగాండుం) 

+ "దము, కరి, ఆ. ౧౩. వరావా.రో,ఆ.౧ళ౮. | కొంత. సం, వి. ఆ. స్తీ కోరక. 

కళ్ణాము = కళ్ళము. (క, ర కాంకుకుండు. సం, విణ. (అ. క్షీ కా, అ, కొంత్నీంచు 

కళ్ణాలు. జే. ఏ. స్త్రీ వ్రక్యయము. (ఇది సమాసాంత వాడు కోరువాండదుం 

ములంచే యుండును) ఇది ఆలు వంటిది. “క. కాంక్షించు. చం. స క్" కోరు. “మ. కలకాలం 

విడహాయిలపు ట్రిల్లగు, చెదునుంగళ్లాలు,.. | బును నన్న దాన మొసంగం గాంక్షించి...” 

"వేం వంచ. 6, ఆ, ర౧౨. (చెవుగుంగ ల్లాలు = వరాహా, ౧౦, ఆ, ఒరి శ్ నాంఛ సేయం. . 

దువ “న. లలనా నీమధురాధరామృకము ో,లం 
ఇల్లి. చే. వి. జెముడుళీ. “ఊఉ. మామిడితోణపుళం శాంష గావింప కిశేలకీతుచ తరామృతంబునకు 

దెనరుమల్లిని శిల్దుండు కల్ళిం 'జేస్చనుట్లు. తలు నేం గాంంవక్షీంచినా నంచు నస్ ,జులకం 'జేయకు 

రా. ౭, ఆ. 33. (క్లో. మల్లీం చూతదనాదివ ఎం దళా ౨, ఆ 5౨౭. 

న్ను హివెనే” అని మూలము.) కాంశీ త. నం, పణం (బు. శ్రీ. బు) కాంతుకుండు. 

కలళ్లియ = కే. (యాః కళ్లె.) కాంశీ తము. నం, వి, అ. న కోరిక. “చ,,.ఆధ 

కళ్లియము = కళ్ణేము. (శ ర) రాజు శ ౨౦. నంజయ నీకాంవ్షీత మెక్కుడ నక్క డెల్ల సెక్కు. 

కశ్టె. చే. వి. శ్రైళ్ళముచే గట్టివడినయుమి. ఆం, డుగుద మొస్పం దేరు రథిగోటులపైం బజ పెన్ 
భా దష. ౧2౧. “స్ప _,తెలినుర్వు లుసియా ముకుందుయు న్ =.” భార, చో ౧, ఈ ౨రరాం 

కశ్ణెలు గాగ..." అబ్బ. కిష్కిం. ౬౬. పణ, (అ. ఆ. అ కోరయిడినదిం 

కలెము. వె. మి, కళ్యము, ఖలీనము. యన్టీ తనుపు | కాంచసము, సం. వి అ. న 1. బంగారము; 2, 

లొండినగాడ్ను లన నొప్పునుత్తమాశ్వముల కాంతి; లె. వద్ద శేనరము; శీ ధనము; లీ హారి 

ముత్యాల కశ్లెములరుచులు.” ఊఉ, రా. ౨, ఆ. దెళము; € బంధనము, పుం, 1. ఉమై క్ర; 2 

33౧. దశా, ౨, అ ౬౬ సంచెంగ౧₹; 8. ముండక; ఓ పొన్న; ర్. 

కా మల్టీ; 6. కాంచనముశీ. విణ. (ఆ ఈ అ) 

కా. దే. అవ్య. (ద్బు* 1. కదా. “క... తాపసుం నుపర్థ మయమైన ది- | 
డొకం డంట సీసువుల (కొొన్నిసువుల నడిగనంట | కౌంచని. సం, వి. ఈం స్తై 1. పసుపు 2 గోరో 

ల్ల 
మునులు నిరోహులు గా” రామా. ర్క ఆ.లా జవము. 

డి. అగుథాతువుయొక్క_ నుబ్యంశరూవము. ఇది | కాంచనీయము. సం. విణ, (అ, ఆ అ బంగార 

అగునట్లు, అయి, అనుసరించి మున్న గునర్భముల ముతో జేనీనది. 
నిచ్చును. “సీ. ధర్హాభివృద్ధిగాం దగువడుపునకు | కాంచి. సం. వి. ఇ ఈ. స్తీ = 1. రశన్క ఆండుదాని 

ఫో భార. ఆది, ఒ. ఆ, ౨౮౯౪. “ఫీ, యొటిపేట “మొలనూలు. “ఊ కంకణ కంఠికా 

నీకుగా నని సేయుట...” భార ఖీన్న. ౧౩ఆ.|. కటకకాంచి ముఖాభంణా ద్రజంబతో,, 4? 



లీ 

కాౌంచ 662 శాంతో 

వైపు 8, అ, ౧౧; 2. మోతదాయకము లగు 

న_వ్పనగరములలో నొకటి. “ట్లో. అయో ధ్యా 

మథురా మాయా కాశీ "కాంచి రప కస. 

ద్యారవతీ చై చైవ సష్టెకా మోకు 'దాయికొః. 

కాంచేనము. వై. ఏ. [క ౦, వి. కొాంచనః) కోవి 

'దొరముశనో. (శ. ర 

శాంచే, జే. గ. కింపే చూచు. “అ. కాంచి 

యాత డొక్క_కాల్మిత్రోవయు నంక గాంచి 
44” అము, ౬, ఆ ౧౬2 బిడ్డను గను. 

“క ఆంత ననుః గాంచి యది వివి ఏ. షాకే 

మున బౌజవైవి...” స్వా, ౬, ఈ కరా ఏ. 

“డ్, .. జగున్నాటళశసూ శ్రిచేత 6 గృతినాథు(డు 

గాంచు జిరాయురున్న తుల్ *” మైవ, ౧) ఆ. 
3; శ్వ, భాగ్యము నందు,యోగ్యత గను. కంటు 

కృతకృత్యతం బొరయం గాంచు... భార. 
శాం ౬, ఈ 3౨౧. “క. వనడాయతాతీ 

కతిచజయ,దినముల:ం జూడంగ6 గాంతు! దివిరి 

నలుని...” భార. ఆర ౨ ఆ ౧౦౧; లీ 

(గృహించు. “ఉం పూని ముకుందునాజ్ఞ గను 

బొమచె కాంచి...” ఆము ౧ ఆ. ౪; 6 

రించు. “గీ. కాళిదాసు మనంబులోం గాంచి 

"మొక్కి నిష. ౧, ఆ. ౭. 
= 

కాంజి సం ది. ఈ స్త్ర" 1. కల ద, పద్దతా మీ. 

కాండవటము, నం. వి, అ. పుం. తిరస్కగణ తెర. 

కాండీ సడ. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ బాణములు 

ధ3ంచువాందు, విలుకొ (డు. 

కాండేకువు, సం. వి ఉం పుం. 1. గొబ్బిళ్; 2. 

కాశ నును జెల్టు సోం 

కొండ. జే, మ కృణవి శేషము. “టూ, +కసవుం 

గాయ్యడ్రయు, కానీ ౬ ఆ. ౨౬.౨ 

కాండ ంచు. రః ఆ. క్రి" క్రాయు. (బ్రా వా 

( * చెం మ స్ వా క దె ఉమియుంన పుడు చేయంధని 

5 క్ వ్ 
కాంత. సం. వి, ఆ. అ l. కోరందగిన స్త్రి; ని, వ 

3. భాగ్య; &, _—™ ర్, చెద్దయేలకి?: 

6. ఛందోవృంర్త త్రఛేదచు 

కాంశవకీ. నం. ఏ. నొ. పుం. నెమిలి. 

శాంతపుప్పము- సం, వి. ఆ పుం. 1, న 

బుతువు; ది చాయి (చంద్ర౯ సము. y; 8 

ఎట్బగచ్చ్నేరుశీ. న. 1. కుంకుమముళ్లో; 2. 
సూదంటుతాతియినును. విణ. (అ. ఆ. ఆ) పే, 

కోరంబడినది; 2. ఇంపెనది. 

కాంఠలకము. సం, సి, అః పుం నం వృతము, 

తున్న 1. 

కాంతలోవాము. నం. వి, ఆ. న. సూదంటుజాయి,. 

(రా. న) 
కాంతారము. సం. సి, ఇ. పుం, న. 1. చెద్దయడవి; 

2. దుర్గమ మగు దారి; 8. రం,ధ్ధ మ. (అ. పుం. 

1. క దారముళీ; 2 ఒకడాతెవెఆగుకే ర. 

వెదురు. 

చెరో 

( 

కాండపృష్థుఃడు. సం, వి, అ, పుం, 1. Mules 
2. పెంచుకొన్నకొదుకు; తీ. శూద్ర స్రీ కిం బుట్టిన 

కొడుకు. విణ (ఆ. ఆ. అ) 'కయాధనములనే 

ద్రైదుకువాఃడు. 

కాంతాలపడు, ద్ట. అ. క" (కాం తాలమూ పడు.) 

అనూయివడు, “రగడ. తొల మె క్కి_చె తాల 

కటు కొంతాొలవడు వపంతాలదానవు.” చంద్రా. 

ర్క, ఆ. ౨౨౮ 

కాం తౌలము=కాంతాొ శ్లేము. (చూ. కాంతాలవడుం 

కాంతొళవడు. ద్వ ౪. క్రి = (కాంతాళము-వడు 

కాడ; 9. వరిసోంచ; 10. దుబ్బు; 1]. ar అగా ర్యవడుం యద్ర శోళవృంకానిలోళ్తాల వేదన 

12. వృజ్ స్కంధము; 18. ౫నుఖు; 14. గుణ్టిము; కోడి తాళక మిగుల గాంతొళేవడుచు,'” చంద్రాం 

కేరి, నిర్జన ప్ర, దేశము; 16. ెల్డునో; 17. స్తుతి; ర్కో ఆ. ౨౭౫ 

ర. నిందను చెలుపును. (ఈయర్థమున నిది శాంత్రాళము. జే. ఏ. 1. కోపము. ఆం. భా. వ్ర 
సమాసో త్రరవదముగా చే యుండును. ఉదా: ౧క౫ 2. ఆశ రము. “క ఆని యః వ్విళ్లూ 

వ్రజాశాండమ = పక్ళికర్ర ప్రజ రుచు మడ్కిననయముం. దలపోయు  నుస్ఫురనుం 
కొండరువా. సం వి. ఈ స్తీ కటుక రోహిణిళ, గాంతాళం,బునం బోొరలు నిట్లు విరవాంర్కబున 

కాందము. నం. వి. ఆ ఫ్రం. నః 1. (గ్కంథజరి 

వేదము; 2 ఊడుగుళ; 3. గుంపు; ఉం నీరు; 



"కొంతె 

కోరక. , ౪” పృభా. 3, ఆ ౪ 3;8. అసూయ, 

“రగడ. ఇంతి దివితో నొరనె నిడిగొ హంతా 
లింకవిర వాదిపిరికేలం 

ఉం రా, ౬ ఆ ఇం, 

ళంబు, గాం తాళంబు 

కాంతాళించుం జే. అ. క్ర నోపీించు, కిని యు. “క 

అంతటను వేగం వమ్ముల, వంకల నిడి నీట ముంచు 

వర్ష ర్తువ్వుపె.3 గాంతాళించెనె యళ 

దాంతము శరవృద్ధితోడ నరుచెంచుటయున్.” 

'పార్య. రీ, ఆ. 3౭. 

కాంతి, నం. వి, ఇః కీ మ జైన; 2. అండము; 3. 

కోరిక; కీ. ఒకచంద్రకళ; ర్. స్త్రీ శృంగారసౌం 
దర్య్భవి శేషము. 

జల, 

కాంతిలు, సం. అ. క్రి. వ్రకాశించు. “చ, కలువల 

తేనిమండలము కాంతిలుచున్నఏ తూర్పుకొండ 

మై దిల “9, ఈ ఎగ్ 9, 
టౌ 

కాంతుడు. నం, వి అ. పుం. కే. మగడు; 2. 

ఉ అ a 9 గా 

చంద్రు,ండ; 3. కుమారస్వామి; 4. వ్రీయుండు 

కాందవికుండు. సం. ౯౯. (అ, ఆ. అ) పిండివంట 

లమువాందు. 
అత 

కాంచారి = కాందారి. (చూ: కాందారిప్రొద్ధు.) 

'కాందారి మాందార్మిప్రొద్దు* ద్వ. వి నిశీథధసమ 

యము, అర్థరాత్ర, వెళ. ఆం 
భె. అః లర. 

కాందోౌరిమాందారి కళే = కాందాగిమాందారిస్రొద్దు. 

“వ్యు, .లిపళివా కాశీసతీ యంచు, ,,కాందారి 

మాందారివే,ళను ధన్యు ల్విహారింతురౌ . . మళ్ళ 

చః రా 

కాందిశీకుంచుం. సం. విణ. (ఆ, ఆ. ఆఅ 1. ఏదిక్కు 

నకుం బోదు నని వెజపుచే: చబాజణెనువాండు. 

“ఆ. తెరలియిద్ద జొక్క- తేరువునం బోవక, 

యాకులితను గాందిశీకు లయిరి.”” నిర. ర, ఆ 

౭౬ 2. ఆన్ని దిక్కులకు బోయి వాడవాడల 

వెదకువాయడు. “*న...గణాధీశ్వరు. లెల్లకడలను 

శోధించి దతుం డన్నప టైప్పట్టను గానక 

కాందిశీకులై కనుకనిం జని సకలభువ నాధీశ్వ 

రప: బరిగొని.” రే. బం. Dy ఆ. ౭౪, 

కాంపిల్యను. సం, వి, ఆ. పుం. 1. చేశ భేదము; 2, 

నగరవిశేషము; 8: కంపిల్హ ము 

కాంబవికుండు, నం. వి అ పుం కంబు (శంఖు 

సంబంధ మైనవ్యాపారము చేయువాడు శే. 
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శంఖములతో నగలు చేని ఆము వాండు; 2. శంఖ 

మూాందువాండుః 

కాంబోజము* నం, = కోంభోజము, 

కొంబోజి. నం = కాంభోజిం 

కాంబోజుయం సం, = కెాెంభోజు-డు; 

కాఎబోది, వే, విః సస్యవిశేషము, “ఏ, వెండియు 

నకాొండృవృళయం బై ననయ్యునావృష్టి దోషంబు 
నం బ్రాపీంచిన మవాకూమంబునం జేసీ తద్దేశం 
బున రాజనంబు కేజంబు దొలంగి.,.కాంబోది 

బదురాలె, ..” విష్ణు నా, 3, ఆ, ౧౮౧. 

కాంభోజము. సం, వి, అ పుం. కే కంభోజదేశపు 

గుజ్జము; 2 పొన్న; 3. వెలిచండ్ర 1; జ, 

ఒకానొక శేశము. భోం ౧, ఆ. ౮౯. 

కాంభోజి. ఉథభ. డే. వి. విశేషము. “ద్వి, ., 

కాంభోజి, పులిగోడ పట్టును, 

వె సుం సిం 

శ “బని 6, సిరా, 

(క 

గ్ ర అదీ; ౩, కారుగచ్చనో * మికానొకరాగము. 

బం థాన్యని శేషము. చందృ్భవంకేలు జీని 

సరులు కొంభోజులు వంగాకుబొడమలు పొంగు. 

బ్రాలు సూంనం ర, ఆ. ౧౨౮౦ 

శకాంభోజుండు, సం, వి, ఆ పుం, 1. కంభోజదేశపు 

రాజు; 8. కంభోజబేశ స్థుడు. 

కాంస్య కారుడు. సం విణ. (అ, ఈ. అ కంచర 

నాందు, కంచరి. 

ఒర 

కాంస్యము. సం వి, అ, ని కంచు. పుం న. కంచు 

పాతృము. విణ (అ, ఆ అఎ కంచుది. 

కాయ. జే. వి (కాయగు. థా 1. జ్వరము. (శ ర); 

2. తాపము; విరనావ్యధ. ఆం. భా. వ్ర కో 

“ఉం అఆవనజాతీ కాశం బోరలాడ నలంగిన 

సొము జీరలుక , 'వేవిన నూడ్చీ,. ఆము. ౫ 
ఆ. ౧౪% 9. బాధ; “ఉ,..ఇంక నక్క శకలం 

బెట్టే విను... ”శశాం. ఏ, ఈ. ౬౧; 4. తపము. 

“ఊఉ, ఇంతిమృదూ_క్టిమాధురికి నితురనం 'బెన 

వోలం బొల క్యాద్యంతము నోడి మధ్యనుగుణా 

శయ మై నెజకాశ. నెన్నిజ, న్రాంతేరముల్ 
వహీంచియు ,. .”వను, ౨, ఆ. ళోజు లీ. కోపము. 

“ఊ కాక నెదిర్చి సంగరముఖంబున హెచ్చిన 

రాజవంశముక్ , గూటి వేళ్లతోం. బెజికి...” 
వై. ౧ ఈ ఇరు రున్తాం ర, అ ౯౯; “6. 
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చే౭డిమి. “గీ. దంకొ'ని వహించునక్కా._(క 6 దొళీ | కాయగు. చే. అ, క్రీ" l. కాగు, క _ప్పమగు. అన 

లేక తెకలి మృగములు మృగతృష్ణ కరిగి 

సౌరుగు మండు వేనవి...” ఊ రొ. ౨, ఆ. 
౧౬౧. ఏర. జనము, (చూ. కౌ.క జెలు గు 

శాకబేలు, దే. అ. క" (కాశషలేటు) l. త్త 

మగు. “సే, నినమఘోటలలాటనే తా,నలజ్వాలం 

గాక బజేఆటీినకాము కాండములును,”'కవిరా, 3, ఆ. 

౧౧౦; 2. గడిదేలు, గదునుమోజటు (వ వా 

వాడు అన్నిటం గాయక చేణీనాండు. 

కారం వై. వె (నం, కారకేల్లక) కార వేల్చ ము. 

(వీని భేదములు; ఆడవికాంకర, ఆగాకర, గొడ్డు 

కాకర, ఫొట్టికాశర మొ) ఆం.భా. రష. ౭0. 

బహ. కో, ఆ. ౧౦౪. 

కాశరవ_త్తి = కాంకరపుచ్వువ ల్సి, (శ. రె 

కాంకరపువ్వువ త్తి. వై. వి (కాంకరగాపువ్వు గావ త్తి 

కాల్చునపుడు కాంక రపువ్వువంటి యగ్నీకణములు 

వల్మగ్యక్కు ఒకానొక బాణనంచు. (శ, రి. వాం 

కాకరాం ద్వ, వి (కాశశరా 'వలుంగలరాజు, 

నూర్నుంద. “వ...కాంకరా విన్నెలగు త్తికం 

దోయిమన్నీ(డ,., , "వ్రబంధ, ౨౧౬ 

కాంకవడు, దం అ 8" (కాంక గావడుంఎ తే ప్పమగు, 

కాలు. “సీ కర్నురేతణవహ్నికణవర్ష ములచేతం 

గకుబంతములు "పెక్కు కాంకవడంగంగంధ ౨౦. 

కాక వెలుగు. దే. ఏ. ( కాంగా వెలుగు ఉప్షరళ్మి, 

సూర్యుండు= “ఊఊ... దీ వీచే గాక వెలంగురంగు 

నొకకానికిం గైకెనదు...”నుద. గీ అ. ౧౫౫ 

రామా. 3, ఆ, ౫౨ 

కొంగ. = కాం7౧. ఆం. భె, ళ్ళ. ౭0. 

కాగడా. చే, వి, (కాంగుచ్తాగడం కరదీపిక, చేతి 

దివ్వటీ. “మ. జగతీజ్యోతులు కాల జాలు... 

ఆరతులు నగ్నిజోోతుల. ౯- వెల్ణంగన్” వాంన, 

3, ఆ, ౨౮ 

కాయగా. దే ఆవ్య. దు," (కాక్ ఎ-కాన్) కనుక. 

“వీ సీరం గాయగాం జేజె చేహరినది కాక కొంచె 

గానికి సమకూడు బెట్టు.” బహు. ౫. ఆ. ౧౦౮. 

కాయని దే. వణ, (౪౯ ్శశాని కూడని; తవ్వ 
గలది. “సీ. గారాబుకూంతు పైం గారా నీపని. 

ఎజ్జింగా నగ్నిం గా.గినయినువయినుక. కాశీ. 3, 

ఆ. ౧౫౨ బహు. గ ఆ. ౬; 2. చాధవడు. 

“గ, .విరవాభరమునం గా కుందు” ప్రబంధ. 
గిజా 3. కోపించు “గీ. అనివం బునిం నోలవైే, సిన 

యట్లు రేగి కాయి హు మని. . .”న్ఫసీం. ర 

ఆ. ౧౩౨౦. వ. రాగిబించి లేక 'డేగిసా- (పెద్ద 
బొన. అని. శర) “ఉం అసల క్రంపి వెట్టి వాద 

యం బనుకాంగున యోగవాననా, ఖ్యాసపునీరు 

గాంచుటకు నాగమపావకముం దగిల్చి. . డ్. 

హరి. రో; ఆ. ౮౬ పాండు, ఈ, ఆ ౨౧౧; 2. 

ఘటము) కుండ. “ఆ... 5ె.గు కడవ వనంటినాం, 

బరగు ఘటాఖ్యలం. = *”ఆఎ. "బే 3. 

కాంగడుం డే. ఏ. కాంగుట, తవవము, (శర) 

శాంగుబెం చె. చే. వి. (కాంగుగాబి DE) నీళ్టుకా౭ంచుట 

కవయోగించురానిబిం ద, డేగిసా. (బెం) 

కాశారు వై. వి. (సం. శొళావవీ) కానరళో. ఆం. 
భా, ద్వ ౭౦. 

కాంచి, వై. వి. (నం, కాకమాదీ) కాకమాచిళీ. 
ఆం. భాం దొ్ట* ౭20. 

కాంచే. జే. సం క్రీ (యగు. ధాం ప్రే l. 

కపింప=కేయు కాలంజేయు. “సీ. గుజుగాం 

గాంచిననోశ్నీరఫూరంబు జమిలిమం డెగల వై జల్లి 

చల్లి” వైషు ౬, ఆ. ౧౨౦; 2. చలికాందుకొను, 

చలిపోంగొట్టుకొను. “గీ. సొరిది వివారించుకపు 

లాకచోటం గూడి, కటిందిచలివేశ మేనులు గడ 

వడంక, రాత్రి, "మెటణుంగారు ఖద్య్యోత రాళిం జూచి, 

కణంకుగాంచోలు నని సీతు గాందుచుండలి నా, 

వంచ ౧, ఆ. గంళి; లె. కాల్చు? కాలంశ్రీేయు. 

క. వరకళ త్రంబుకుచకుంభ పాళియందు, నఖము 

దివిచినపాపాత్తున ఖమునందు, నెజ్జగా నన్ని. 

"గాంచినయినువనూదు, లుగ్రదృష్టిని జొన్పు. 

డత్యాగ్రహమునం” కాశీ 3, ఆ. ౧౫౩; &. 

(నొప్పిమొ. పోవుటతై) వెచ్చవేయు. “సీ, 
'కాండీనవిషకంటకములు మెల్చున. బుచ్చి తని 

"వెచ్చ బాదపడ్యములు గాయచిిికజై. ౬, అ. ర్, 

వి. ఖఫూదిరము, కనిరి. ఆం. భాం ద్వి, ౧౬౭. 

బూ నువనజసంభప్టని చెమనము వెలితి” వెప ౭ కాయే వడీయము, శ్వ వి. (కాయచుావడియము.) 

౪, ౧౫0. కవిరియ ంఢ “కీ కాంచువడియంబు లనలోను 



కాంజే 

వైరవ శ్లృ,నంగ ఖాదిరఘుటికలు. ..” ఆం. శే, 

XX: 

కాంజేయు. చే. స క్రి. (కాన్ +వేయు. అగు. ధా 
క. కానించు, కలిగించు. “ద్వి. ఎక్కి. తలంచిన 

సీరూప మైన, గ్రక్కున నప్పుడ కా.జేయు 
గిరులం“ బన, 3, వ ౧౦౦౧ వం 2. పోగొట్టు 

కొను. (వా); 3 దొంగిలించు, (వా); "క 

వ్యయించు. వ్యవః-శాసొమ్తంకయు: 7౧ జేసి 

నాండు; రీ. ముగించుకొను. (వా) 

కాండ జే. ఏ. 1 కూరాకు లోనగువానికామ. ఆం. 
భా డి. ౨౦౯౮; 2. తోడిమ. (శ. ర) 8. 

బాణము. “ఆ. వాదను వచ్చుదాకశ నపరాధిమై 

దోవ, నూయి వెబుపవలయు వాదను వేచి, లక్ష్య 

సిద్ధిదాంక లావునశర మాంగి కాండ విడుచు 

వింటివాండువోలె” ఆము. ఈ, ఆ. ౨6౪౫౨. 

(కాండక- = నాంటుకొనునట్టు అనియు: జెప్ప 

వచ్చును. 

కాండి చే. వి. (ఈ కాడి) ఎడ్డు మొ వానిమోంద 

నుంవెడుబండి మొ వానియుగము. “చ. వవనజు 

వావముక వారుల ప ములుం దునునూడి 

కాంజితో + నవి పెనలగాడలా "వెడందయమ్మునం 

"గేతువుం గూర్చి, .”భౌర. దో ర, ఆ. ౨౩3. 

uw; అట్రియరదంబు ముప్పదియాజులత,లందు 

నంటిన కాండియుం నన్ని మోజు నముల విస్తార్వమై 

తురంగములకంధ, రముల దగులుచు వెలుగొందు 

భాగం ౫ స్కృ_౦ం. ౨, ఆ. రా౨. వి. కాంపుడు | కా 

గంజి, ఆం, భా. ద్వి. ౨౫౦. 

కాండిగట్టు, ద్వ. వి (కాండిశానట్టుం) ఒకళౌలము 

నకు వాద్దుగా నేర్పజీచినచిన్నగట్టు- (శ. ఈ 

శ్రా) 
'కొండిమాను. ద్వ వి. (కాయడి+మాను) కూబరము, 

నొగం వేంక. మాన. ౭౧. 

కా(డిమ్రాయకు. ద్వ వి. కూబరము, నొగ. “సీ నొగ 
కాడి మా కనం దగుం గూబరము.,.” సాం. 

ని. మాన. కే౬. 

కాడు. చే, అ. క్ర” 1. నాటుకొను, గుచ్చుకొను. 

“రీ కాండినవిషకంటకములు మెల్చున బుచ్చి 

తని వెచ్చం బాదవద్యములు గాంచి” త్రై. ౬ 
ఆ. ర. ఉం. వారి. ౧, ఆ, ౧౫౪; 2 రమ 

665 "కాంపు 

సాందృమగు; దట్టమగు. “ఉఊ...భానుండు శీక 

భాను:డుకె,గాండిన మేసుకాళిమపికారము దూర 

ముసేయు ..” పాండు. ర, ఆ. ౪3. న. క్రి" 

నాటు, గ్రుచ్చుకొను. “క్ల, కుకటము దూజీ 

యంగంబు గా:=డి పోవం, గబూరనారాచ మేసిన 

సుక నతడు.” భార. దో 

కు. సం. ఈ, ఆ. 23. 

9, 6. 5౨. 

కాదాోరి = కొందారి. ఆర్థర్మాత్రము. (చూ. శాం 

దారి ్రాద్దు.) 
కాందారి ప్రొద్దు. ద్య. వి (కాందాశ + పొద్దు.) 

నిశీధసమ యము, అద్ధరా త వేళ. “ము. , ,సంభో 

శేచ్చ గ నంకఃపురాం,గనలం గన్ను మొజంగి యప్వు 

రమునకొ గన్నేజు కాందారిస్రా:ద్దున ఫీచే 

శుడు సానివాండ కరుగుస్ ధూ _రవకారంబు 

నన్.” భీము ౧, ఆ. ౧౧౧. 

కాందారిమాందారి పొ ద్దు కోందారిమాందారి 

ప్రొద్దు “నీ, వడివడిం జని వట్టి యోవాలుగంటి, 

సీదుపే లేమి యొవ్వండు నీదుముగండు, ఫూని 

కాందారిమాదారి ప్రా, ధ్రుకడను, నెందు వోయొదు 

తలిదండ్రం, లెవ్వ రనిన*ో యః ౨, ఆ ౮౯ 
కావడము. డే. వి, (శాంచు, ధా) నొప్పి నలచోట 

వేండిశీళ్లలగో గుడ్డ మాంచి విడిచి గాని వేడిపస్తు 

వుతోం గాని యొతుట, కాంచుట. (శ. ఈ వా) 
య ద (కాంపుశాఅ స్త్ర 'కాంథది, శరాద్ర, 

స్తీ" (బాం ఆం. వదం 

ఫా జే. వి. (కావు+అది) శూద్రస్త్రీ “ఈ 
కాయది యనం దగునా యవి, కా వదియార్వ 

న్నెనలరు కనకము. బుటముల్ , కాయ దిగిన 

డాల్పతిమ. =.” ఊఉ. వారిశ్చు. ఈ, ఆ. ఏ3, 

కాంపింయేం చే. స. (క్కి. (కాయ. ధాఎ. కాంచం 
జేయు, పొంగునట్ల్టు కాచు. “ద్వి. పీదికీ కండల 

mi 

యా. 

పాలం చిం చెల? బోసి, కాంపవించి నగరికిం గావళ్ళం 

బంపి=” నవ ౧% ఆ. ౨౯. ప్ర ౧౮. వం, 

(కొ ళేవతిం 
కాంపు జే. ఏ. (కాచు. భాం) 1. కూద్రుఃడు? 

“క ఘీకాయ యిందు ర మని.” భో.క, ఆ, ౫౯. 

ఆము. ళో; ఈ ౧౨౩; 2, కర్ణ కండు. ఆం, భా 

ద్ని. ౨౨౯ “ఈ కాంపులావు వెజవు గల్లి 

కర్శనము స్వే యంగ,..”భొర. ఫొ. ౧, ఆ, 



కాంపు 

ఏల; 3. కాంపురరు, నివాసము, “మం అల వన్ని కాంబోలు. డే. 

ద్దజుసూరులందున సచుద్యల్టీలం గాపున్న వె, 

గలపుందాపము ,, .” ఆము ౧, ఆ. ౧౦. కళా, 

క, ఆ ౨౬౦; ఓ. గృకాస్టు, నంపారి. “వీ కైలం 

కుల నున్న తంగెడుజున్ను గృహా మేథి దొడ్డి: 

బెట్టిన వేల్పు'ిడ్డీ కాంపుో”స్వా. ౧, ఈ ౬౬: దశ. 

౬, ఆ. ౫౮. ఏ కావడము. (వా 

కాంపుడు = కావడము. (శ. ర 

'కాంపుది = కాంకది, (నా) 

కాశ్రురము. దే. వి, 1. నివాసము, ఒక్లీ 

స్రుస్సి యదవ కాంఫపురముండు నగాఖుకే తుల. ఆము. 

౬ ఆ ౧౩ డి. నివాసస్థానము, “క. పుర 

మల్లచె.. .విభవములకుం గాంపుర్యయె క్లోేబ్రిలెడు 

కళా. న్య ఈ ౧౦౦; 8 సంసారము, 

“ఊ...నుఖులై తలిదండ్రులు. గూడి దేవి 

యుంళొ చేవరవోలె నుండి యిలు దీర్సంగం 

గాంపున మొప్ప నానికిన్.”” సా. ౧, ఆ. ౫౩. 

కాపురించే. చే. అ శ్రీ" వసీంచు, కొ.పురము 

జేయు. “మ,.ప్కీయం, బెదుగక మర్త్యుఃడు 

కా(పురింవం దగు లేడే యోగియై యొక్క ై;:ల 

దరిం జేరికొనం దగున్ ,. మల్ల. వై. ౬౬. 

కాంపువచు. చే.అ. శ్రీ (కాంపుషావ చ్చు శాంపుర 

ముండ వచ్చు, నిపసింవ వచ్చు. “గీ ,నాకంబు 

వేడ్యూ, నయ్యెడకుం గాంపువచ్చినయట్లు లుండె.” 

భార. ఆను, "౨౩ ఆ. 3౧౮ ఇట్లే: "కెంపులు 

వచ్చు. భార. విరా, ౨ అ. ౨9౨ ౭. 

కాంపువాండదు. దే. వి, (కాపు? దాండుం శూద్రుడు 

(వా) 
కాంపువోవు. దే, అ. (క్కి. (శాంపుగాపోవు) కాంపు 

రము7ా బోవు, వలసవెట్ట. “వ... సమ్ముదృంబు 
కాయ్రనోనుచందం బయ్యె,..” భార. ఉద్యో. 

రో ఆ. ౧9౦ ఇటే: శాంపులువోవు. ఆము. 

౧, ఆ. 3౭. 

కాయిట్టి. చే. అవ్య. (కాన్ వట్ర్రి కార్యా కనుక 

“ట్స ,,సూతుండు తద్విదుండు కాంబట్టి.. 

కారీ. ౧, ఆ ౭౬. అము, ౬, ఆ ౬౬ అం, 

Gp కః ౭0. 

కాబడు. టే. అ. క్రి- (౯ న్చావడు) అగు, 

“చ ,,వెలిమి గాంబడుంగాక ,. “డై. 

.లాయగల 

శాక 

అవ్య. దు (కాన్ +ఫోలు) 

జాచమూ, ఊవాశను ఇెలుపును, “సీ, గంగా 

(వ్మనాహంను గాంబోలు నని వసిస్థా దు లమష్టాన 

మాచరించి” వక్త ౭. ఆ. ౬౮ా. ఇట్టే: కాయం 

బోలు. వారి. ఊ. ౭, ఆ. ౧౧౭. 

కాక. ఉభ దే. అవ్య అగు థాతు వుయొక్క వ్యతి 

శేక -కాంర్రకరూవము...1. కాకుండుట, 
“క. ఒకరండ ధాత్రి, యంతయంంను నోళ్చిం 

గతా శ్రడు గాక యః ౦డియున్ ౨ ” భారం ఆర. 

౫ ఆ. 3౬౬; 2. వకాౌంతేరముళు ెలుపునుః 

ఆం. భా. తృ, 2౭౨; త. కాసి; అం'తేకాని. “గీ. 

ఫీవు నలునకుం చేరితో దేవివైనణ గాక... 

పీక (దఃఅతణావళు లవి నఫల౦ంబు లగ నె 

భార. ఆక. ౨, ఆ. ౨౦- “గీ. నిల్చి గెల్చిన 

సత్కీ ర్తి చెగడుంగాక, దవ్వుదవ్వుల నిట్టిన నవ్వ 

రెట్లు” భార. విరా, ౪, అ. ౬౨; ఉం తక్క 

“ఊ. ..నేనెకా, శెన్వరు నీకు (బ్రాణవదము 

= విజ ౨, ఆ, 3౧;ర్. ఆశీరర్ణికము. “ఉం, 

అనాదిదంచతులు సత్క్చేప నిత్తురుగాక సౌఖ్య 

ముల్ ౧” పృభొ. పీకి. ౨; 6 కానిము. “శాం 

ఆకే కా కని భూతి యందుకొని చై వాచార 

సంవన్నుందు,.. వార. ౨, ఆ ౮; €. కదాం 

“ప బ్ర దుకవచ్చు? గాక బహు బంధనములైన . , i 

భె, లా స్మ. గిలాలా; రి, శావమును చెల్పును 

ఉదా: వాదు భసీ భూతు డగుం7ాక; 9. 

ఎసృతిజ్ఞునిశ్చయాడులను ఢాలుపును. “గీ... .ఆతని 

సాధింతుం7౪,..*  భొరః ఉద్యో. ర, ఆ 

రార. “క, , ,చాలింతము7ా కింకం బోర లెస్స 

యున్నే” భార భ్్మ. ౨, అ 3౪0౦; 10. 

కామచారానుజ్జ చెలుపును. “ఆ,. ,వచ్చుగాక 

'లేమివచ్చుంగాక, జీవధనములై నం డెను గాక 

వడుంగాక, మాట దిరుగలేరు మానధనులు.” 

భాగ. రా న్యం, ౫౯౮. సం: వి, ఆం సి 1, 

కాకిదొండళో; 2. కారొల్లినో; 8. కాకమాచినే; 

ఢే. కాకజంభుళో రీ. గురివెందస్తో 

కాకచించ. నం, వి, అం స్తీ గురి వెందళ్ల'. 

కాకచించిం* నం, ఏ, షు ఈశ, స్త కాకచించపోం 

కాక జంఘు. సం సి ఆ, స్త్ర 1. కాకిపదొండళే, నీ 

వెలమనంది శ. 



కక్ 

కొకజంబుకం సం, ఏ. ఆ. స్తీ" కాకిచేశేను ళ్. 
గాకతాళీయము. నం. వి. అ. స కైవికముగా నేక 

కాలమున శకెండువనులు జరగుట, విణ. (అ. 

ఆ. అ కాకి వాలలగాం చొటివండు వడినవిధము 

వంటిది, ఆకనసే కసంభవము. 

గాకలింనుకము. నం, వి. అ. పుం. నల్లతుమికి'. 

ాకతుండఫల. చం. చి. ఆ. సీ. కాకిదోండణీ 

గాకతుండము. నం. వి. అ. ప్రం. 1. కాలాగరువు; 

2. బాకా లే. ఒకరకపుచాణము. 

గాకనాన్సీక, నం, వి, ఆ. సీ. 1. కాకిదొండళో; 2. 

ఎల్జ తెగడశ. 

గొకవక్షుము, సం, ని, అ. పుం. 1. కాకిజెక్కు; 2. 

కూకటి, పిల్హజుట్టు. 

గాకవదము. నం. వి. ఆ పుం. ఒకౌనొకరలిబంధము. 

న 1. కాకివదముకొల:ది; 2. ఒకానొకగుణుతు; 

ఏ. నృజ్రదోషము. “ఆ. నడుమ నడ్డనిడుపు నల్లని 

"ేఖలు, గలిగచేని నదియు. గాకవదము, వలదు 

పఏిలంవ నిట్టివజ్మంబు 'దాల్చినుజముండు దిట్టినట్టు 

చచ్చు నిజము.” 

కాకపాణి. సనం. వి ఇ. న రత్నదోషవెేపషము, 

“సీ 4, భుననీలవర్ణంబు కాకపౌణి...” రక్న. 
౫౦. 

క పీలుకము. నం. వి. అ పుం. కాకితుమికిళేం 

కాకప్పువ్రము. సం. వి. అ. పుం. వరపుష్ట్రము, కోయిల. 

కమల్లి. సం. వి. ఈ స్తీ" అడవిమ ఖ్రైలోం 

కాకమాచి. సం, వి ఈ. స్త్రీ. 

కౌకమాత బు. cs కాంచి. 

గొక్షము. నం, వి, అ. పుం. 1. కాక్; 2. కాకివలె 

తలనున్నూత్రము ముంచి చేయుస్నానము; లి. 

మానణభీడము. ఢీ. ఒకద్వీపము, న. కాకలగు౨పు; 

2. రతిబంధవిశేవము; రే. ఇం చుకజలము. 

కాకముద్ద, నం వి. ఆ. స్తీ" కల్ల పెసర వం 

శ రత్న. D0 

వ 

కాంచిషో, 

ye నం ర బు 

కాకరి. దే. విణ. (కాకుశాఅరి) వ్యథ్ధడు. ఒ-టి, 

శం ౧౭. 

గకరుము. నం, వి, ఆ స్తీ . వందా, 
కాకరూకుడు. నం, వి అ. ఫ్రం స్త్రీళికుడు, 

భార్మకు వశుం డైనమగవాండుం, విణ, (అ ఆ, 

అ 1. విఆికివాండం; 2. దిగంబకుండు; తి. 

దరి దుడు. 
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'కౌకలము. నం, వి, అ, పుం, 1. కంఠరమణి; 2, "కాగి 

తము; డై, (శ. ర); ఏ. మాలకాకి. 

కాకలి. గం. వి ఇ, ఈ. స్త్రీ. 1. సూక్ష్మ మగునవ్య క్ష 
మధురధ్వని; 2. ఒకానొకవాద్యవిశేషము; 83. 

గోరి వెందశీ. (వాచ) 
కాకాోంగి. చం. వి, ఈ. స్తీ కాకిదొండళీ. 

కాకాదనీ, నం. వి. ఈ స్రీ 1. నురివెందళో 2. 
తెల్ప్లగురివెందళ. 

కాకి. ఉఊధ్గ. వై.వి (నం. కాకర. కం కాకి త, 

కాకై) వాయనము. (బొంకకాకి, సీరుకాకి, 

మాలకాకి మొ. దీనిభేదములు) ఆం. భాం ద. 

౯కి. “గీ. కాకికడకంటికెచూపు రాకమున్న” 

కాకీ. 3, ఆ, రర. (ఇ వాన్టకసూచక మగు 

, చూపు) విణ, అల్పము, నీచము. ఉఊదా:---కాకి 

బంగారము. నం, వి, ఈ. lb. ఆండుకాకి 

2 వాయసీలక; ఏ. కారుకొ a2. 

కాకికలువ. ద్వ-వి, (కాకిశాకలువః )) ఆర్ల్జీపువ్వష, -కాక్రో 

కలము, (శ. ర. బూ 

కాకిచిప్ప. ద్వ, వి, (కా కి చిప్ప నీటిగుల్ల, శంబూక. 

ఆం. భా, మః ౧౬౧ యె 3౨3, ఈ ౨౯ యః 

3, ఆ ౨గా వాంన. రి, ఈ ౧౮౬ 

'కాకిచెజుకుం ద్వ వి, (కాకిఎ-చెణకు. వెజుకువంటీ 

తృణవిశేషము. ఆం. భా. ద్వి. ౭౫ 
కాకిచావు. ద్వ ఏ. (కాకిశా చావు) 1. ఆకస్మీకమర 

అము. (శం ర తాం; ర దిక్కుమాలిన "చావు. 

జ-=వాండు తునకు కాకిచావు చచ్చి నాడు. 

కాకిణి. సం = కాౌకణి. 

కాకణికం సన వి, ఆ. స్తీ తూనికయందు న్వల్పవరి 

మాకొము. “వ, +=. కురుమే తృంబునం గాకిణికా 

మాత్రం బైనను గనక౦బు చానంబొనర్చినదా 

తలు, ..”కానీ, ౨, ఆ, £౯ 

కాకితము. చై. వి. (ను. కాగదమ్, త. కాకితంం 

1. వ్రాయుట కువషయోగించువక్త విశేషము. 
ఆం. భా, ద్వి- ౧౮౮ “టా... కన్ను లవండునై. 

యమరుం గాకితమందలి వర్ణ వద్ధతుల్ భీమ, త 
ఆ. ౭3; 2. ఉత్తరము జాబు, “న్, .. కొబ్వులోంి 

చెక్కు_కొన్న, కాకిత మొనంగ శిరమున గదియకి 

జేర్చి, యంకగోట లకోట యొక్కి.౦త విచ్చి.» 

సావి. ౧, ఆ. ౯౩. 
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కాకితీపు. ద్య. ఏ. (కాకిశతీపు) మూర్చరోగవిశ్తే 
పము, కాకిసౌమ్త,. (శ. ర) 

కాకితుమికి. ద్య. ప (శాకి+తుమ్మికి) నల్ల తిందు 

కము. (శ. ర. బాం 
Cy 

కాకిదము = కాగితము, (అం. వదం 

శాకిదొండ, వై, ఏ. (కాకిశాదొండ్స కాకతుండిశీ'. 

ఆం. భా, ద్యి, ఒం. 

కాకినేలేకు, ద్య. వి ాకినేశేడుు కాక 

జంబుచ్చశీ. అు. భా ద్వి, రజ. 

కాకిపిట్ట. ద్య ని, (కాకిషాసిట్ట్ర) కాకము, కాకి 

(క్రీ కాకిషిక్షకు: జాజకడిలేన్ని బదు కిడి, , “నీలా 

౧, ఆ, ౧౧౧ 

కాకిపెంపుడు. ద్వ. ఏ. (శాకిశ పెంపుడు) వరభ్ళ 

తము, కోయిల, కాకస్రుస్రము. 

కాకిపెసర. ద్వ ద. కాకమున్ష్నో. ఆం. భా, ద్వి 

౫౮. బ కస్త పెసలు. అం, భాం ద్వి, ౨౨౫ 

శాకిబంగారు. ద్య. రి, (కాకిళిబంగారుం పీతాభ) 

కము, ఒకరకవుఅభి)కపు జేకు. అం. భాండ్వి. ౨ శిరా. 

'కాకిబాతు.ద్వ+వి ఒకవిధ్యమైనఅడవిబాతు. (శరబ్రైాఎ 

కాకిబేగడ. ద్వ. ఏ. (కాకి4+- బేగడ) కాకిబంగారు. 
“ద్ని. కాకిబేగడబొట్టు. ..ద్వి. పరమ. 6, 

ఆ. 3౨౩ పు. 

కాకిమేడి. ద్వ, వి, కాక +4 మేడి) కాకోదంబరి. 
ఆం. భా. ద్వి. ఈ౨. 

కాకిజెక్క_లు. ద్వ వి. బ. (కాకి+జెక్క) కాక 

వత్ము, బ. థాక్యవిశేోషను. “సీ, కాకిజెక్క_ 

లు పుష్పమ౦ంజరులు సీ తాభోగసరులు , . హంస, 

5, ఆ, ౧౮ 

కాకిజెల్లు. ద్వ. వి. (కాకి! జెల్టు) తృణవిశేషము, 

(దీనిపుల్ణలను చివర సన్న ముగా వెక్కి కలములుగా 

నుపషయోగింతురు (శ. ర 
కాకి వెదురు. ' ద్ష. వి, ఒక జాతిక్ళణము, జాంన, వి, 

ఆ. రక. 
కాకిసొమ్మ = కాకితీపు. (శ. రు 

కాకు బే, వి, 1. గాసీ, బాధ. “క, కాకులలోం కోకిల 

ములు, కాకులం బడ లేక గులముం గలయంగ , టి 

ద్వా, ౪, ఆః, ౯; 2. నింద, అవమానము. (చూ, 

కాకచేయు వణ. 1. వ్వగము. (చూ. కాకు 

చేయు); 2 కళావిహీనముం “ద్వి. వైకుంఠ 
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నగరంబు చనజారికరము, సోయనికముదంబు 

జోకం గాకయ్యెలో విను. ఫ్రా. ౨ ఆ. (శ ర్ఫ 

త. చెల్లాచెదరు. “క. ఫాకారిదురాలోక, ప్రాకా 

రాకారవురదరాఛ వచం పౌ, 'కాకోలులై కాకుల 

వలె గాడకౌై చనణజొచ్చి శెల్లకడలకు నను 

రుల్ “రామా. ౬, ఆ. ౨౫౧; &. వివాదవజినదిం 

జ ఇద్దలుసతుల్ వాకోోపవవాళ్యంబులక్ , 

గాడ ముండలవట్టకుం దొడ(గ రా కల్యాణ వేది 

స్టలిన్ 7 పొంచా. ర, ౨%. 

కాకు-దు. సం, ఏ. అ. సం. ఓ. కుంటివాడు; 2; 

అతిధృన్తుండు. 

కాకుదనము. చే. వి, (కాకుశాతనము) దుగ్న్చోన్ట, 
చెడువని. “ఊ. కాకుంననంబుచేసిం గొడుకా 

యింక చేమున నేర్పు గోడలిస్. వేం, వంద, 
శ, ఆ రంల 

కాకచేయు. జే. సం క్కి. (కొక చేయు.) 1 అవ 

మానించు. గీ, ,,అతండు జమునిలావ్రు చేవ 
యును చొల్లుగాం గాటవేసీ విడివె. వారీ. ఫూ, 

౪, ఆ. ౧౮%; 2. అణ! గ(గొట్టు. లీ ఒకటిచ్చి 

తోన చేతొకటిం సోరినయట్టికానీను గర్భంబు6 

గాకు చేసీ.” చంద్రా. ౧, ఆ ౨౧; తి. ఆక్క 

మించు“సీ,,, గాలి రజో న్నా _్టిం గాకు చేసి, 
వను, క్కోఆ. ౧౨ (ఇడి 'రెండుమూ౭డర్భముల 

కుదావారణము ఎ కీ, గాసీ చెట్టు, బాధించు. "ద్ని, 

కలికి వెం బడి తద్దం గరంగించు నిన్ను గాకున్న 

న్నన నం గల్హ్లలు గూర్చి, కాకుచేయంంను రాజు 
గారితోం జెప్పి.” ద్వి తిసా, ౧ భె ౬ ప్పు 

రీ. వ్యగ్గపుచ్చు, పొల్ల వోంజేయు. “మర్ష. , నిను 
'వేందుకార్యము. గాకుచేయక 'వేయుమో. మైరా, 
౧ ఆ, 25, 

కాకుదముం సం, వి, అ. న తాలువు, దౌడ. 
కాకున్న. చే. అవ్య. (కాకగాటాన్నెం కదా, నిశ్చ 

యార్థకము, “ఆ. అడవిం దన్ను బాసి యరిగిన 

నలిగికా, కున్నె యిట్టు సేయ నువిద కడం,” 

భార, ఆర. ౨ ఆ. _2౬౪౮'. 

కోకువడు. ద్య. ఆ, కి," (కాకు+వడు) కలంగు, 

మోభవడు. “క, సీకటి కొటుకపిట్టలం, కాకు 
వడక భొస్క_రుండు కరజాలకముల్, నీక నిగి 
డింవ,.,,”శశాం. రి, ఆ. ౧౨౭. 
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కాదుపయయమే, వ్వ, సం క్రి" (కాకుపడుథా. సేం; 

ఆనుకఘూల బు చుకొను. 

కాగము. వరం ఏ = ప్రై రాం 

పళకవయు-చుకొౌను, సె, కాగెళము = కాకీసవం, (క,కాగ ఈ మై, మా 

మెల్లనినగవుల నేనులు మజపంచి కడుజాణ | 

మాటలం -గాకువటిచి.' భాగ. రా స్క 3౧౮ 

శారు నం. వి. ఊ సీ, 1. శోకళయాదులవేం 
గలుగుధ్వనివికారము; 2. జివ్వూ; 8. వ్రశ్నము, 
నకు వ్యతిలేకభావము తెలుపుధ్వనిభేవను. 

కాకు సీయం = కాకుచేయు. 1. (నిందించు) “క. 

వరతత్తర్వ "మెజుగ కారక, వరమర్దుల తోడ "నేన 
వరముండ నంచుక, సురులెల్లం గాకు సేయం, 

దురహంక్క తిం బలుకం దగునె తోయజనర్భా” 

"కాఫీ, ౪% ఆ, రారా; 2. తిరస్క_గిం చు; జయిిచు, 

“రీ వినస్రంజన్ను లయొువు హృధులాబకోరికకరి 
న ౨ ఈ 

5౭2; 8. పోంగొట్టు. “సీ. కావంబనికుకంబకలిక 

మై పృవహిం చుకళిందిగర్భంబు గాకు చేసి. "స్వా. 
ఏ, ఆ. ౧౯; ఓ. లోపింవ "జేయు, "లేవండంజే యు. 

న్స్ శబ్బకర్మార్భవై శారగ్యమున శ్రుతికట్యాంి 

ధుష్ట్రత కాకుసేసి.”” కిలింది. ౬, ఆం ౧౭౧. సగ 

క కేందువు* సం. వెం డ్ ప్ర కాకితు మిక. 

a 

నం. కాగదం.) వ్రాయుట. “గ కౌన్కే తం 

ఇరమాను,...) దశా. 3, ఆ. ర 

కాగిదమం = కాగికము. “గ. దట్టముగC చెట్టియల 

లోనం జెట్రియున్న, తేగుకుబంగారుజ్గి కాగిద 
ఈ 

యున్న దస్తూరి: జాచి.” 
చ — 

లలోను సారముగ వ్ర 

కృష్ష. దె. ఆ. ౧౦౭. ఆకంద, 
రత 

కౌగిన. దే. ఏ ఇకజాతిచే.డ ( 

కౌచనకి. చం. వి. న్. పుం 

కాచమణి. సం, వి, ఇ. ఫు. గాజావ్రూోన. 

CIS 

సం, వి, అ. పుం. 1. గాజుమన్ను; 2. 

గాజువూస; తిం కావడియంట్రి; ర్వీ నేత్రరోగ 

పిశేషము; లి. అత్యల్ప మగుఎలంన గలనాణిము, 

౮1 నుదమిడీ. “ఖం శాచాయ సిచం కమ 

సీయవాచా మోభాఫలస్య్వాదుముచా నయాచే, 

దయా కశేలే ధనవత్క్యుపలే స్టితే కుచేఆే 
(కమా కుచేలే.”” గాజావ్వు, 'కాచలవణము. 

3 'చసారి. నం సి, ఈ, రో d. గాజుష్మాత్త; 2. 

కలిగొట్లు'ి. 

ఆల 
గి 

కాశేమి. చే, అవ్య. (కళని) మణియొక దాని | చికాను = కాచుకొను. (చూ 'కొచికేలు.) 
కేమిని “తెలుపును. 

గాశేమి యప్పరవుపతి వ్రత మనీయదృష్టిగో చర 
గాకున్న దయ్యె,," భార. ఆదు, ౧, ఆ. ౯౮, 

కౌకో దరము. సం, నిం ౫ పుం. వ ఉదరముతో కాచిఘుండుం సం, నవి, ఆ పుం తల్లిదం 

నటిలముగ? నడచునది=ఎపాము. “క. కాకోదర 

(6 షొ నను వ, , ,'అశుచిభెపంబున౦  కాన్విగలం=కాచుకోలు, “వ. , ,మానినికిం దనుడాన 

కాచికోలొదవిన ,..” భార ఉద్యో, ౧; ఆ. 

వె రాగం 

జులం "లేని 
ల 

బిడ్డడు. (మేం సి 

కుందవరపు కవిచాడప్పా, *కవిచెడచ్చశతకము, | కాచితము, సం, విణ. (౬, ఆ ఆ) కావడియం 

కాకోే౭పంబిరము. సం, వి, ఆ పుం బమ్మ సుడిసో, 

కాకోలముం నం. సిం అ భం 1. మాలకాకి; 2, కాము. చే ఇ కి, 

పసు; ర. అడవిపంది. ఫుం నః, వివభేదము, 
స, నరకభేదము. 

కాకౌలి. సం వి, ఈ స్తీ" శారుక్రాల్లిశీ. 

కొవత్ము, సం. బి అ పుం కడకంటిచూపు, నః 

(9 * పావులనలని కుత్సితదృష్టి. విణ, (అ, ఈ 

ఆఅ) కో పొదులవలని = కుత్చితిదృష్టి గలది. 

కాశీ. నం. వి ఈ. సీ. 1. అడవితోగరికీ; 2. 

తొగరికే 3. తొగరిమళ్ను, సౌరాష్ట్రమృు త్రిక, 
(ఇదియే గోపీచందనము, నువాసీఠము.) 

శొసడముః సం వి, అ న కాగితము, 
స సన a శాఖ నా 

దుంవంబడినది, (కుండ ము 

1. ఎవ్రతీషీంచు. “డుం 

ఆశవీ, కొంతుడు గాదినాయు కుతుకంబున 

సీదుకబావఏీకకున్,” దశా, ౭, అ. ౭౬; 2 

(వెన్నెలృఎండృ కాయు, |పృసరించు. “టొ. .+ 
'కాఆడవి: గాచిన వెన్నెల... ఈ. రా. 3, ఆః 

౧౧౬ “క.*,సటుతరు ఏలయాశలఫాెతి నెండ 

వేసవి: గాబెన్ * కు సం ఇ, ఆ ౧౩౫% లే 

పుట్రినకాయలు గలుగు. “మానిని కాచి 

చెడంగుగం బండినయాూనవహాకారములం గదళీ 

శశులం, జూచుచు, , భర ఆది ళ్, ఆ 

౨౦; ఓ. (కాయమొం కలుసు వాలామా 



కాజ జ, 

మామిడిజెట్టు నూజుకాయలు కాచినది. స క్రి. 

1. రక్షించు “సీ, , మ్మిప్రకలము చెల్ల బ్రోచు 
చు శరణన్నం గాచుచు భికుల, =” భార ఆది. 

౧ ఆ. ౭2; 2. కమించు. “జా కాతురు తవ్వ 

విశ్వనయ కార్యధువంఫవ లైనభూవతుల్ కాశీ. 

“ంమునుకొ గావుము ప్రోవు 

ము...” వారి ఫూ, ౭, ఆ, ౨౨౮౫ త ఆంపు 

కొను, నిగ్సహాంచుకొను. “టా. ..మనంబున. 

బొంగువిషాదరోషముల్ గావంగ లేక బావ్ప 
ములు (గృమఃగ దిగ్గన లేచి యార్తమై” భార 

ఉద్యో. 3, ఆ. ౧౧౮; 4. నమయము కనివట్టు 

డా 6, కల ౨ “క్ష 

(అవసరమునకు ఎదురు మాచు. “ఊఉ, కీచకకోటి 
చేక నొకకీడును బొందక . వచ్చిళమ్మ .., వే, 
కాచి ఏ6 రోధులం దునువు:గా నిటు ముట్టుదురమృ 

సీవతుల్ భారం విరా, ౨, ఆర ర్. (కూ 

"కాయ మొ) బయలుబేటు; పుట్టు. “డా, ..వనులు 

కొని వారక చేయుచుండుటన్, మున్నటు 

లున్న పాణికలనుల్. బలుగాయలు గామ 

జూచి పే,” భార, విరా. ౨ ఆ ౨౨౧; 6. 

వ్ర,సరింవజేయు, కాయంజేయుం, “గీ వెలుంగన 

లెల్లెడం గాచుచు నలరునిర్థ , వేంటకాం డవ్వు 

డెంతయం: బేటమా టె.” అచ్చ అయో. ఈ౨. 

వి, మాంసము, (యా. కాచు మేపరి) 

శాచేకొను. దే-అం క్షి, (కాచు౫కొను స్వ్యార్థమున-) 
యరీమీంచు. “ప నలకూబరుకొ పొనుభవంబు 

టనే గాభుకొని యుండువానికి. ..”కళాం ళీ, 

అ. ౧౭౭. ఈ కీ," రతీంచు. “గీ. దోసము 

నపకీ_ర్రియు6 దొల౯ంగ. బెట్టి, నాయ గురుః 

గాచుకొంటివి, , విక్ర, 3, ఆ ౧.౨౨౯ 

కాము మేపరి. దే. (కాచు- మేపు అరి 

మాంసాశనుండు, రాత్షనుండు, (ఆం. పద 

ప్. 

కాచూక ము. సనం నిం ఆః పుం, 1. కోడి; రి, జక్కన. 

కాజి, దే. ఏ. 1. ఒకానొకశెట్లు. “సీ, యువజనరాగ 
పయోరాను లుప్పొంగ "వెలిదమ్సి 'కాజిపుష్టులు 

ముడుంగం” సారి ౨ ఆ. రణ (శ. ర. పాః 

“జాజి ముద్రి-); 2. (హిం, కాజీ) మహమ 

దీయన్యాయాధిపతి. 

కాటం టే, పి, 1. కడుగుః 

గనంజియుం గాటం బోసి 

“ద, ఇది దినంబును 

పించిన నిట నుందు 

70 కాటు 

ల * వెన్న, ౨ ఆ. ౨౬. (చా ౨౭౨); 

గండి, (ట్రై) 

కాటకము, దే. వి. “అవ్ర, మొమము, (శ. ర 

కాటము. చం. వి, అ. పుం. కూపము నాయి. 

కాటా. హిం. వి, (హం, పూటా ఛా న్య్యాదులు 

తూచుసాధనము. (శ. ర వాం 
కాటిక = కాటుక. (బౌ చాల 
కాటికా.డు. ద్య. వి. ren (శ్వ శాన 

మున దిరుగునట్టి!) వష్నివి శేషము. భాం డా 

కాటి కాపరి. ఆ విణ. (కొడు కప్రు? అరి శ్తళా 

నప్రుయావలి వాడు. 

కాటి గాపరికనము. ద్య. వి (కటి కావరి4 తనము.) 
శ శానపుంగానరియు ద్యోగము. “ఎ...నిరుః గాటి 

కావరితనం బిచ్చితి నందు బుట్రినధనంబునందు 

. నీవు రెండంశంబులు గొని ద్రైతుగు మని, , ట్ 

మార్క ౧, అ, ౨౨౪. 

కాటి పావండు, ద్వ. వి. (ెడుచే పాప-డుంఎ 1. 

గొల్ల వాడు. “డిం. కాటి పొవండు వసీం గంచుచు 

నుండి” బస ర, ఆ. 3౧౮ వం; ఏ. కాటి 

క పరి. “ద్వి, పాటలగంధి సీలు కి య్యాకొనంగం 

గాటిపావని "కేల కరుణ నీమీద.” ద్వి. హిళ్ళ. 
ఉం ౨౧౮౮. వం. 

కాటి పావలవాం ద్రు= టష్టిం ఏ బం జాలవిద్య "చీయు 

నాటవిక జనవిశే నషము. (శ. ర, wo 

os ద్వం విం (కాడు వ శా 
నాధివతి, శివుడు. “గీ. కాటిజేనికి se 

గట్టి మున్న, గట్టివరహోని వరహాని గాలం జూడ 

ఎ” గుక 5, ఆ ౫౦. “గీ, ,.శాటిబేనిం 

గొలిచి. కాళ. ఏ, ఆ. రగా 

కాటు, డే. ఏ. 1. కఆచుట, “చ,,,మగ్గ 

అలుక, గలంగొనం బాఆిరో యివయ కాటులన్రూ, 

ననుచుక భయంబునన్. కు. నగా అ, ౧౧౭; 

2. కణ చుటవలనం గలుగుగాయము, “చ. 

మా కజ దినకాట్లకున్ , . "నృసిం ఈ, ఆ, ౪3; 
8. గాయము, (చూ, కొాటువ.౫+); శ మాండు 

“న్స్ వెలికాటు గ్రృమృం గూరలరుచుల్ 
గొన నేల పరు లెన్న చేల స్వభార్యగుణము” 

రామలింగ సాక వృకొటు భొననసోటు, 

లంద 

వాననం 



కాటు 

“కాటుక, 

నల్లని లేపన దృవ్యము. “ద, ఘమనగతశందం గంచ 

మిడి గాటుకదిర్చి...” అము. ౨, ఆ ౧౬ 

నెషం ౭, ఆ ౧౯౩౨. “చ. చలువలజేనియప్పొ 
డుపుంజాయం దొజుంగినకందు పోంవె రే, లువ 

కనుంగవం గమియం 

డిన్.” పారి. ౨, ఆ. ౮౭. 
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డే. ఏ, కజ్జలము, కంటి కవయోగించు |! కాటులాడు. 

జెందినకాటుకక వై వ | 

కొడు 

జే. అ కి, (శాటులుషఆడు) 
కాట్లాడు, కలహించు. గజ్జ ఆనుఖదం బెనరాజ్యా 

మిషంబునకు: గుక్క_లభంగిం దమలోన6 గాటు 

లాడి” భార. శాం ౧, ఆ. రంగి “గీ. శిఖలు 

వీడగ ముఖములు జీగురిందం గటము లవరంగ 

నొకవిడి: గాటులాడి, యొండొరులమో6ంవ శావం 

బు లుగ్గడింప, , ,”'ఫీమ, ఈ, ఆ. ౧౮౮. 

శాటుకకొండ. ద్వ. వి (కాటుక +కొండ్ర అంజ | కాటువేవు. డే. అ. శ్రీ (కాటుపోవు) కాటు 

న్నాద్రి. “ఊఉ. కాటుకకొండ: బోలు మెయికాంతి 

4,” దశా, ౨5, అం ౧౮౫. 

కాటుకవట్టు. చే. అ. క" (కాటుకచేవట్టు) నల్లం 

బాటు నల్బవడు. “కస్త బహుళ జలవ్ల్షవమాన, 

ద్రుహిణాండము చెమ్షయుటికి యూకార్క_విభా, 
హీకతం గాటుకవట్రైను, రహీ చెడి యన నంధ 

తమసరాసులం బెరనెన్.” స్వా. 3, ఆ. ౨౮ 

కాటుకపిట్ట. ద్వ. వి. (కాటుకశపిట్ట.) కూశటి 
నవ్వ ఖంజరీటము. ఆం. భాం ద్వ. ౯౦. 

(కాటుక పిట్టలు రతిచే చయ స్త్ర లమూన్ల థన ముండు 

నని వాడుక. చూ, వను, 3, అ ౧౦౮ సాం, 

నిం తిర్య. రాణ: 

కాటుకరేకులు. దే. వి, (కాటుక 4- రేకులు) ధాన్య 
విశేషము. చబంధ, ౧౧౨, 

కాటుకతాయి బే. ఏ. (కాటుక+తాయి) సౌవీ 

రాంజనము. (శ. రః బ్ర) 

కొటుక టేకుల పాము, క వి. కాటుకవలి నల్లని 

పొడలు గలపాము, సులిపెంజెర. (శ. రు) 

ఇటే: కాటుకజేకలపొడం ( బా 

కొటువడు. ద్వ. అ క్రి, (కాటుళాపడు.) గాయము 

వడు తతవుగు, “సీ. తలలుం జీరలును గంవలు 

వట్టుకొని గాసిగా మ్రగ్తుటడవుల: గాటువడియు.” 

నిర్వ ర, ఆ. ౭౬. 

కాటుబంటు. దే. విణ. (కాటు+బంటు) _ బాగుగా 
కాటువేయునది. (కుళ్ళు "మొ. 

కాటుబంటుందనము. దే. ఏ. (కాటుబంటు- తనము 

బాగుగా గఆచుక కి “నీ అని యిటులు “వేణు 

వే నాయకునియెదుటం గాటుబంటుం దనం 

బులు వేంటకాం డు ); మెచ్చి పొగడుచు మెక 

వాసవ గల దగు; మాండి యకుగంటినవానవ 

గొట్టు, “సీ, ,,ఆవచన గాక శ్లివ్షము గాక కాటు 
నోక గీ. దివ్యమై భవ్యమై సుధాదీ ప్ర మగుచు; 
సార్రదుతర మైనచొక గాపుటోదనమ్యు, ప్రియము 

నొదవించె....” సాంబో. గృ ఆ. ౨౯% 

ట్రగడ, దే. ఏ. కంపకోట. (శ రు) 

కా్రేండు = కాటిబే-డు “డా, =, క్యాట్రం డిలు వేలు 

పౌచు నొనరించె మనోరధసిదినంవ వక్. శివరా. 
3, ఆ. ౮౩. య. ౨, ఆ. ౨. "పార్వ ౬, ఆ, రాళ 

కాట్లాడు = కాటులాడు, (చూ. శాటులాడుూ) 

కాకిన్యము. నం వి ఆ న 1+ కఠినత్వము; ర్త, 

నిర్భయ; 3. నిష్టురత్వము. 

కాడు. వై. వి బి. (సం. కటక, క తే కాడు 

l. శృ్ళశానము వల్లకాడు. ఈం. భె. ద్వి 

౨.౨౫. “సీ, దివ్యమందిరములం దిరిగెకునరుం 
డైన నొగిం గాడు కానక యుండలే:డు” భల్హా, 

ఆ. (శ. రు) భార, ఆను. 3, ఆ. ౨౧౦. 

“క్క ఎంత గడి ఎచిన్తం గూటికి నెంతటివాం జైనం 

గాటి కెందునిభాస్యా.” కుచేల. ౧, ఆ. ౭6 &, 

'అడఏి, కొౌననము. “కీ నిరుపాధినిస్సీమనిగ్నా బం 

ధనవృి గలమమహో ప్రతిభ యేకాటం గలిసె. 

శివరాం ౨ ఆ. ౧౦౯; 8, నాశము; కీడు; 

“ఊ. . .శివునిభార్యకుం గాళికిం బుణ్యరాళికిన్, గా 

డొనరించం జూవెదవు..."'ఖిమ ౨, ఈ ౧౧౨: 

సొ కాటికిం గాట్టచాచుట = మరణమునకు 

సిద్ధముగా నుండుట. ద్వి వారిళ్చం డఊ ౧౦౫౭. 

సీ, అ క్రి, వేండెక్కు.. (కాజు? అని నూని) 

“డు - క్త చ్రుపంకజము ,, - కాడినకన్ను నీరు 

రో. సం వ్ ఆ. ౬. 

చకా 

ములమోంద గొలుస్సులులిపి జాగిలముల నుసికొలిపి | కాకు చేయు. వై. స క్రి, (కాడు చేయు. కాడ్న 
రపుడు,” సా య; అః రవీ అచు హోభ"పిట్టు. (గోదావరి “గీ ఒక్కునది 
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బొంత గార ప్రియక మెను పుణ్యళప మాచ | కాడుపాటు = కాడ్వాటు (దూ కా'డ్చొాటు) 

రించుచుం బుణ్యజనులం, తారు బంధులం: చామరి | కాడ్పుడు = కాడువడు, 1. కలయ, 

తంవ రగుచుం గూడజియుడంగ చెంత ముం 

గాడుచేసి.” భీమ. ఈ, ఆ. ౧౮౦. 

కాడువడు. 'వై అ. క్రి. (కౌదు వడు చ మజుంగు 

వడు, కనయడకుండు. “చ తనయు: డొొకండు 

వాయు గుణ ధామ (డు శ్రీడనవాంఛ సాంద్రకా; 

ననమున కేగి కాడువడినం ఎడవం జనుచెంచి 

భార. శాం 3 ఆ ౧౫౮ (నుతం నష్ట 

మ'న్వేష్టుం వనమాగతం.” మూలము.) నిర్వ. ర, 

ఆ. ౭౬; 2. నళించు, చెడు. “గీ. కటకటా మోవివే 

కంబు గాడుపడయగ” భీమః ళో, ఆ. ౫౫౨; 8. 

కలంతవడు, న్యాకులమగు. “ఊఉ. ఎవ్వండ పీన 

కాడువడి యేకత మేటికి సంచరింవెదు, ,.”” 

వన్న. 3, ఆ, ౭% ఊ రా, ౧ ఆ ౧౨౬; 

జ. ధర్మమయ మగు సర్వధర్మములు నశించు, 

“క, కూ డమిొందు, జనములు బొడబు లాగ 
3 లో గ్ 

నును లమ (బ్రదుపదు చేందుం, శేడియ లముయ 

రచ్చొటు, గాడుపజినకలియుగమునం గారవ 
ముఖ్యా.” వారి. ఊఊ ౯ ఆ ఈ౨; రీ. దారి 

తచ్వు. “అ. మరులుదీ.౫ "మెట్టి యిరు లన్ననో 
యిని, యెొడుతమిస్ర,ం గాడువడి పొలంబు, లెల్లం 

దిరిగి...” ఆము ౬ ఆ. ౧౨. (చూ ౧౪) 

కోడు వణుమే. వె. స క్ర" (కాడువడు. ధా, సే 

lL; చిక్కులం బెట్టు; శ్రామపలణుచుం “న్స్ మము 

బాప గాలుండు మాయాకురంగమై వరుసాట 

వులం గాడువతివె నకటం” భో. రొ. సుం ౧౫౯; 

2. విడిచిపుచ్చు; ఎడంబాయూ “గీ. అబలం గడు 

ఇడ యొలటుంగనియాంటదాన, "'మెలంత నతిభీక 

నన్ను నమ్మించి "తెచ్చి, కాననబులాో గన్నులు 

కట్టీ కాడు వీచి సీ కిట్లు పోం జన్నె భావ 

జని క, సం ఆ జ ఇ, చంపు. LT 

శ్ర యంవదకొడుకులం "గంతా క్రభూమీలోం గాడు 

బలీచి.” దశ. ౭2, ఆ, జరా ఓ. ఆతి కృమించు 

మీటు, “వ, , , చేసీనశవథంబు గాడుపలుచితి, , 

భో. ౭.ఆ. ౧౭౦౮౪. ఆనమానించు. “ద్వి. ప్రీ 

డువో విష్ణుని విధిం గాడుపణిచ్కి నాం ఊరులిం 

గై నలి నున్న'వాండు.” పండితా, ధీకా ౫కి ప్ర. 

కాడజ్వాటు చ్రై* 

మోభించు. 

గస్పగ్ధరః క"రాఘారంబులై రాతనులవాదయి 

మర్ ”ాడ్పడణ  రామునాజ్జ్లక్,..కపులు 

గజసీ లంకావురిగోవురష్రా, కారాదుల్. గూల్చి 
కారాగతనురవనితాగాంతి మాయించి రంతేస్.' 

ఉం రా ౧ ఆ. ౭౫; 2. నశించు భీగ్నమగు. 

“ద, కరులం హరుర్ రథంబులును గాడ్చడెం 

చేడ్చడి శల్లసె నికుల్ .” ఉ. రొ. ౨, ఆ. ళో౬. 

కాడ్చబుచే) = 'కొశుపబుచు. (దోషభూయిస్థు మొన 

రించు అవనకీ ర్తి పాలుచేయుఎ) “గీ. కాంపు 

కోడలు చాలవంటికు 

లంబు: గాద్పజిచి యుఃజివు మగని నటు వెట్టి 

శండవమగని వింటి పాండు. 3, ఆ. లాం. 

కంఛచంత కొంసురంబుం, 

వి. (కాడువడు ఛా) కాడు 

పడుట, &ోభను. “క. ఆనిసీం బసియంను నొం 
ఇ hae / ర్ వగ న తి ఊెక్కమ"నిసియుం బడండు దృష్టిమార్దంబున నట్లే 

నును గాజ్బూటునం జనంగా నొసచో నువరిథరము 

కంవలం దిగితన్ం వేం బందం, ౧ ఆ. రంాశి. 

'కాణము. ఉళథ, వై, వి (సనం. ఖాదనమ్)  దొణ, 

గుణము మున్నగువానికిం బెట్టు ఉలవలు మున్నగు 

నాహారము* “ఆ, . + వంటకట్టియలును గడ్డ, కోరా 

ములును బుల్లు గా నొడగూలర్చి., భార. ఉద్యో. 

౧ ఆ. ౯౩. (శా ర పా. కవణము” ముద్రి-) 

నం. వి, అ. పుం. కాకి, వణ, (అ. ఆ. అ |. 

ఒంటికన్ను గలది; ది, చిల్లిది 

కాణమాచి, దే, వి. (త కాణియార్సి చిరకాల 

వాసస్టానము; ఆటపట్టు. “గ _ అంగభవున, కాపు 

రమ కాణయాచియె యమరు నేమొ కాపు 

రము సేయ పీరశ్చంగారములకు” కక ౧, అ 

౧౨౩ “గీ, తండ్రై, నుబ్నించునందంపు దొంపు 

రంబు  పొనణగసతములబడలికపుటినిలు, కళలు 
ర్ట ఆ ౪9 

నాజువదింటికి: గాణాయాచ్చి చెలంగుం జుక్కుల 

"తెరువున సిశమరీఛి,” కాళిందీ. 3, ఆ. 39. 

ఆనంద. పీఠ, 3, వి, వంగోవరంపరాగకతము, కుల 

మర్యాదయైనదిః “క్త శ్రీకొళహ _స్టీవలివపద్క 

కోకన చారాధనంబె కులధర్మ ము తృల్లోక వ్యాపక 
ల్ 33 చిక్వి,ద్యాకారన్ల ఛతియె కాణయాచి నముదం'బొ. 

కాళ ర్క, అ. ఏ2 



రాణా 

కొణాచి = కాణయాచి. (ఈ, కణాచి ఏ 1. చిర 

కాలవాసస్టానము, ఆటవ్టు. “ళా. చేవ వృాహవణ 

భకిస్రోవు స్కీయవ క కంబు కాణాచి. 

విజ, ౧, ఆ. ౨౦; 2. వంశమనర్యాద, కులధర్మ నము, 

ము వెలయాండ౧దజు సన్నురించిరి ననుకొ 

జీనోళ్ల 6 ణణా చికికొ, గలిగెకో దిక్కుని మిరు 

పుక్రినపుడే గారాము నాకింక ని పృలమై పో 
గలధర్మముక వవలంగా భొవ్వం బె యోయక్క.. 

లా,ర...”కాళ. ర, ఆ. ౨౫. విణ. 1. వంగ 

పారంపర్వ మంగా వచ్చువగి. “గ్ రంగ, ఛాము 

కోవెల మున్ను తొశలళరంబు నాంటనుండియు 

మాకు గాణాచి గావ.” విష్క. ౫, ఆ. ౧౭2. 

చిరకొల మనుభవించినది. “క... తెకతేరయ సీ, 
శగవిడిచి పోయెదనె ప్రావగ నాకాశాచి మైన 

వలపులవంటన్** కళా. 3, ఆ. ౧౯౧. 

కాణాచికాండు, చే. విణ, (కాణా చి4- కా౭డు l. 

చిరకాలనివాసీ. “వ... చొవంచదుగకొండల 

కాణాచికాండా ,*, (పదబంధ. ౨౧౬; దె. చిర 

కాలానుభవము గలవాండు. “సీ. సచరాచర 
(వృషంచమ్మను బాలించు రౌెచజిక ము కాణాచి 

కాండుల” వరావూః ౧౧, ఆ. ౧౯. 

కాణాదము. సం వి, అ. పుం కణాదుం 

బుషి ప్రో క్ష మగకర్క_శా స్పము, 

కాణి. చె వి, (నం. కాకణీఎ కాకణి;కాని. ఆం. 
భం దిర్ట్ణ్య ౨౭౨. 

కాత = కాపుల 1. ఆశీగర్భకము. “మ , . , ఈశ్యరుం 

డిచ్చుం గాక జయలశీ నుర్గరై_శ్వర్య నో,భన 

డను 

(SIU 

ముల్...” వెప. ప్ర ౨; 2. శాక, విననుస శే. 
“ఊఉ. జాతి తొలంగుం గాక సణశ క్రి రసాకల 

ఫీకుకుం జనుం, గాత. ..బహుుఛంగుల విశ్తమె 

మాకు మేలు...” భర. నీతి. 3.౨ 

కాతరము, సం. వి, అ. పుం. 1. ఒకజాలిచేంచ; 2. 

ఉదడుపము. విణ. (అ, ఆఅ, అ); 1. పిజీకిది 2. 

భయపడినది; 3. వ్యాకులవడినది; 4. చంచలము. 

కాకరిస్లు. దే. అః (క్రి. (క, కాకరిను) సిద్ధవడు; 

' ఉత్సహించు. “ఆ, ..కరిణులును దారు. .,,కాము 

“శీలి సలంవం గాకరిల్లి*” కు సం, ౧, ఆ. ౯రాం 

కాతర్యము. నం వి, ఆ. న. 1. పిఆీకికతనము; 2 

భయము; రి, వ్యాకులక; 4, చాంచల్యము, 

678 కాదు 

కాకా. హీం. వి, (ఖాతా వ్యాపారములో సంబం 

ధము, లెక్క. (శం ర 

కా తాళము. | జే, ఏ. 1. కాంశాళము, కోపము, “క. 

మాతంగరథళటాశ్నువ రీతు: డగుచు? దోవ 

ఫుండరీకుండు చూసన్, గాతాళీంబున నిలువక, 

పూతా ళంబునకుం బోయి పొంజులు చేయున్.” 

డై. ౭, ఆ. ౯ళ; 2 ఈడు; ఉన్ది కు 
చక్కెరకున్, జేంతికిం గలవాసి సుమి, కాతా 
ళమం గాదు నీకు ఘనం డాకనికిన్.”” వేం: కంచం 

3, ఆ. ౨౮౧. 

కాళాళించు. చే, అ గ కోకించు. తనుం 

డొట్టికొనక కాతాళించి గొణంయగక (ము,చ్చిలింపక 

'పఫూవమునకుం జౌరక.” నీతి. 3. 

"కాత్యాయని, సం వి ఈ, స్తీ కేం పార్యతి; 2, 

యాజ్ఞ వల్ము్యనిభార్య; ర. సగమువయను శెల్లీ 
కాసా యువ స్త్రములు ధరిం చువికంతువు. 

కాఢికోయడు. సం. వి. అ. పుం కథలు వ్రాయువాండు, 

కథారచయిత. 

శాదంబము, సం. వి. అః ఫం, 1. కలవాంన; డి. 

బాణము; రి. వెఆకుళ్ళ 4. కడిమి, విరా (ఆ. 

ఈ. అం కదంబసంబంధమైనది. 

ళ EN 

కాదంబరి. సం: వి, ఈ, స్త్రీ 1. బాజకవికావ్య 

ములలో నొకటి; 2. ఆండుకోయిల; 6, గోరు 

వంక; 4. సరస్వతి; ర్, మద్యము. “క కాదంబరి 

డ్రావింతును, జూదం బాడింతు,..” చైమ ౭ 
ఆ. ౧౨౦; 6. వీశుంగ ఇెక్కిలిమదము. 

కాదందిని. చం, వి, ఈ, స్తీ = మేఘువం కి 

కాదను, చే, స. Uy (కాదుషాఅనుఎ) మెచ్చకుండు. 

“శా, గురుం గాదంచు...” భార శల్య ౧ 
లారి. 

కాదా = కద "శా, ..చింఠయా, కంతెనం గడ 

మేనియుం గడమ కాదా యంచు నూహించు 

చున్. పాండు, ఈ, ఆ ౧౭౫ 

కాదాచిక_ము. సం. ఏ. (అ, ఈ. అం ఎపుడో 

యొకచ్వుడు నంభవించునది. (కజుచుగా చంభ 

వింపనిది 

కాదు. చే. పే, అగభాతువుయొక్కవ్వతిశే కార్థక 

రూపము. (యా అగు) దీనివైం గలవిశేష 
జ గ్లి ML _చ్రయోగము లీ క్రింద సీ యంబడినవి, “చ, కడు. 
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బసీవిడ్డ పీ. డొకటి కా దవు నా చెజులోండు) యును గానంబట్ట 'చెప్పట్లునన్ =” భా, రా, యు, 

పప భొౌరం విరా, .౨, ఆ, ౨౧౨. (ఇదె శంకా ౧% 

దనువంటిది, కాదవునను = మంచిశెడలు శావ్వు | కౌనంబడయు. చే నః (క్రి. (కానక సాపడయం.) 
ఆని భావము.) “క్ష కాదుం గూడ దటన్నను కను, చూచు. “హీ కడం గంటి నాజన్మ కలి 

*. వరమ, ౫, ఆ. ౬౬. (బుట్టు కాదన్న చో కృ తార్థతం గన్నులారంగ మిముం గానంబడసి 

వార. ర్క, ఆ. ౫౯. 

కానబడు. ద్య. అ. శ్రీ (కానన్ +వడు) కనం 

బు, చూవట్టు, “క్ట స్వానుభ వంబునం దథ్యము, 

కాౌనంబదు...” కాళీ. ౧, ఆ. ౮౦. చెవష. ౬, 

ఆ. ౦౫. ఇటే: కానంగయబుడు. వారి. ఊ ౬ 

ఆ. ౬౨. 

కానక దే. అవ్య. కను ధాతువునకు వ్యతిరేక క్వ్యార్థక 
రూపము. 1. కనకకనక. “సీ, కానక కన్న 
నంతాన మయ్యె.” రామా, గీ ఆ ౧౨; 2. 

ఆలోచించక. “*టా...కానక నీవయి: గాని 

పోనియ్ర వింతే ఘటిం చినట్టి యలివేణులనో రికి 

శాస్తి సేసి...” శుక. ఈ, అ, ౫౮; 3. చూడక, 

దృష్టించక* “ఆ... ,అవివేకయైకోవ మడర సార 

గొని యశతండు, సేసె ఇిత్తు రపుడు వెడల 

బోయిన జీరంగప్పికొంటి నీవు గానకుండ. భార, 

విరా, గ; అ, 30౯. 

కానగు. చే. అ. క్కి. (కాన్ గాఅగు) అగు. ఉఃా 
కానెనం (కాని తే ఆని వాడుక 

కాననగు. చే. అ. క," (కానక +అనగు కనబడు, 

చూపట్టు. “గీ అభవ సీకంఠమూలంబునందు! 

చెలిని కాననయ్యుడు నిది యేమికవ్వ నెవ్వ.” 

వార. ౬, ఆ. ౫ 

'కాననము, నం, వి అ న. 1. అడవి 2. ఇలు. 

(మే. నిం; తి. ద్ర వాముఖము. 

కాననివాండు, బే, ఏణ. కండ్లు కనంయబడనివాండు, 

అంధుడు. “జా, కాననివాని నూంఠగోని కానని 

వాండు విశిష్టవస్తువుల్ , కాననిభంగి,..” భాగ 

౭2+ స్క౦. ౧౮౨౨ 

కానపుంషి. ద్య. వి, (కాన 4-పుంజూ వనకుక్కు_టము, 

ఆడవికోడి. సాం. ని. తిర్య, ౮3. 

కొనమి. దే.వి. కనుధాతువుయొక్క వ్యతిరేక భా వార్థ 

కము. 1. చూడశపోవుట; కనంబడకుండుట. 

“క్క అనిరుదునిం గానమికంటెను నీ విబ్బంగిం 

జింత డిందుటం గని నీయనుంగులం వగశెద 

అని భావము) “చ... ,ఒక్కరు గును గాదు 

గూడ దనం గక్సిన...” భారం విరా. ౨, ఆ. 

౨౫౭. (కాదుకూడదు = త్వ, వోషము ఆని 

భావము; 2. డీనియామేడిళ హావమునకు 
నర్థము.” ఆం. భా. కృ. ౭౪. 

శాదె = కద “చ,,నాందు గాచి నేనె...” 

భార శాం, ౧, ఆ. ౭౯. 

శాజే = కదా. “క, , .నీనియోగంబునం గా,జే నాండు 

జలధీ నుండుట, మాని యిటకు వచ్చినాఃడ, . 

వి, పు. ౭, అ, ౧౮రి 

కొద వేయుండు, నం, వీ, ఆ, పుం-క ద్రువకొడుకు- 

'పావజాతివాండు. వడగయుం దోకయుం గలిగి 

. నరాకారముతో నుండుసర్పభేదము. (అమర 

నుధ్ఫ “గీ కాద, చేయులు భూమియు. 

ఆకోనంగ, నురగలోకంబు వెడలి తక్చ్పంఖనీట;) 

"నెనసి తోడనే క్రుంకుదు ర్నిలువలేక, తక్తటా 
బద్ద గారుత్త్మ్యతముల కులికి*” ఆము. ౨, ఆ, ౭. 

కాన, యు, డే. వి. అవ్య. దు కావున, కనుక, 

అం, భా, కృ. ౭0. “మ...కానక్ మాని గా( 

డారయన్, చందా,, 3, ఆ. ౧౧౫% “క కాన 

దటిచ్చల మగు రాజ్యాన ౦దము మరగి, , +” అము, 

౨) ఆ, రాం, ఈక్రింది భారత యోగమున 
మాత్ర, మిది కళగాం గాననగుచున్నది. ల 

క్యాన తగం బొందుట కార్యము... భార, ఉద్యో. 

౧; ఆ. క౫ర్యా సంబోధనమున కనువ్రయు క్తమై 

ప్రేమ కో థాదుల నూచించును.” “గీ. ధర్మ 

మేమఆ కుండుమి తన్లీకాన.” వైషు. ౭, ఆ. ౯. 

“ఊ, కీసి గయాళికాన. , శుక, ౨, ఆ 3౭23; 

వై. వి, (సం, కొననక్. తం కానంఏ అడవి, 
కోన. ఆం. ఫా, ద్వి. కర, భార, ఆర ౨; ఆః 

౯ారిం . 

కానంబట్టు- దే, అ. క్రి. (కానకొ4పట్టు) కనం 
బడు. “శా... ,భూనాకం బవ్వుర మేకొజంత 
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రిందగు, ననువమకాళ్యోో కిం చేర్పు మశఘు | కానిమ్చే. చే. ఆ, (అగు, ధా ఉరగనిచ్చు. 
విచారాల” వారి. ఉం రా ఆ, ౧౨ 2 అజ్ఞా. “వ... అజ్హో కానిము లె మనిన, , ఆమ. ౬ 

నము. “ద్వి. దానవాసీకంబుకలంపులో నున్న,| ఆ ౬౬; 2. నెజు వేర్చు. (చా 

కానమి యెల్ల సొక్క,_ట వెల్లింరినె, ననంగం జీకటి| కానికనము. జే. ఏ. (కానిశాతనము) వెడ్డతనము; 

కడు నగ్గలం బగుచు.” రం. రా. యు. 3౫౯ | క్రూడనికనము. “గీ. మారు డజె కానిజన మూని 

ఫు. (ప్రాత (3౧.౨ పు. క్రొక్త) పోరె బోని, సీదుపుణ్యానికేని ణే శేరణేని.” 
కెనరానికాళ్ల యది. దే. వి (శానరానిశకాట్ట+ | రాధికా, ర్క అ, ౫౧. 

అడి) నర్పము, పాము ఆం. నం. తిర్య. ౧౮. | కానిది. జే. విణ. (శానిశఅక్సి కూడనిడి, నిషిద్ధము. 

'కానరానిదేక్క. ద్య. వి, (కానవచ్చు. ధా.) అల్గి|  “ఆ...కానివాని మానం జెప్పి భార, ఆను. ౧, 

"కాని యు చే, మరిం 

కానిక =] "కొనుస. “మను, ఠి 

జిన్నత తము, (శ. ర) 
కానవచ్చే. చే. అ. శ్ర డను. థాఎ. కనయిడు, 

చూవట్టు. విక్ర- ౨. ఆ. ౧౦౮. ఇటే: కానన్ 

వచ్చు. ఏ. పు. ౨, ఆ. ౧౦౬ 

అగు ఛాతువుయొక్క_వ్యతి 

శేకార్గకవిశేషణరూపము. శెడ్డ, తగని. sn 8 

కానితనము “క. కానివ్వయం 'బెన్నండు నొక, 

కానియుం జేయంగం దగదు .-” య; మ 

ఆ. ఈసి అవ్య. 1. తక్క. “అఆ. నలువకాని 

నలినదళ నేత్ర, వరియింన,దు...”” ఫోర ఆర 

౨, ఆ, ౫౨; 2, ఊంళవదము. “క, :రుమా 

చూతము గాని నీగమన వేగంబున్.*” భార విరా, 

౨ ఆ. లగా 2. స్రూరో వ త్తీరవాక్యార్థ ఛేద 

నూచకము. “చః చీ యముటు బల్క్. ని హ్ననుస 

రింవంగ్డ6 చార్లుండు 3 గాందునుమ మదనా 

శక్తి నిర థికళ్ళత్తుడు భీమం గాని, 

భార. దో. ve ఆ. ౧౪౮౫ 4, వికల్చొర్థమును 

'జెలుపును, ఊదా: నేండుకాని శేవుకాని; లి. 

సశే, మంచిది. “గీ, . .నీవైనలాని, కరుణ చూడం 
గరాజె యోమరునితూణి” రాధికా. ఈ, ఆ. 

౧. సాం, ని మాన, కరి. వై.వి (సం 

కాకణీ.) కాణి, అతా" నాల్జ వవంకురాగి 

నాణెము. “క కానిష్యయం బెన్నండు నొక, 

కానియంం జేయంగం దగదు...” రుక్షాా ల 

ఆ. ళో. 

వన గ్రకనుమన్తోమంబునా 

వెగం గా,నికగా నిచ్చిన, ..” దశ. రా ఆజ. 

విలుపయైనశు ఇచ్చు; లత్యు పెట్టు. “కం మము 

గానికిం గొనవు. .. ”భారు శాం, ఈ, ఆ, 3౮౭. 
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ఆ. ౨౭౮ 

కాని జేయు(డు. నం, వి. అ. ప్ర్రు. 1. వ్యాసుడు. 

“గీ, భిక్ష లేదని యింక కోపి ంతురయ్య, కాళికా 

పట్టణముమో:దం గానినేయ.” భీమ. ౨, ఆం 

౧౧౪; 2. కరు విణ, (అ. ఆ, ఆ కన్యకు. 

బుట్టిన వాడు. 

నిపంచే. చే. అ. క్రి" (కను. భాం చ్రర్యమీమగు, 

కనబడను. “గీ ,, +. కృవవలిర్పంగం గాన్పిం బెం గజ 

వుండు. ఆ. కానిపించి యేమి గావలయును పర, 

మడుగు మనిన..”కళాం. ౨, ఆ, ౯ొర్భా౯ా్ణా. (శ. 

ర. పా కదిరా. ర్క, ఆ, రారి*. స శ్రీ చూాక్రు. 

దర్శింవంజేయుం. “క. వానిం దోడ్కొని చని 
యా భూనాథుం శానిపించి,. .”'భొర. ఆర. ౭, 

ఆ. ౭. విక్రం ర, ఆ. ౧౯౨. 

కానిెపే92. దే. విణ. ఇష్టముకానిది, జునికీ రానిది, 

“క వలుమాణుం దలవాకిట్క, మెల:గుట యవతీ 

జని వైకమత్త్రత కలవాం,బుల కెలయుట నగువలం 

కలం బెలుచ నగుట నాకు గానిపేరివి మగువా.” 

భార. ఆరం, గీ ఆ, 909, 

'కానిపోని. దే. విణ. (అగు, థా లేనిపోనిద్రి అసత్య 
మైనది. “ఊ...కానిపోని యీ, వింత ుటించి 

నట్రియలి వేణంల నోంకి శాస్టిచేసి, ,, “కుక. రో 

ఆ. ర. 

కానివాడు. దే. విణ. (అగు. ఛా) 1. అనర్హుఃడు, 
అర్హ త లేనివాడు. “గీ. దీని ఛెణింగించునపుడు 

భక్తి సియును శమము, దమము సంశయమును జేద 

తత్పరతయు[, గలుంగం జూచి యం౭రీఎగింపు కాని 

చాని, కీక మావిద్య పాత్క,దామైకనిరకం” భార, 
శాం ఇఒ, ఈ జన; ద్ద అనవురుండు, వనికి 

మాలినవాండు. “క నరు న ష్జైసం గలవారిని, గురు 



కానీ 676 కాన్పు 

బల ముబ్బునెడం బొగడి కొఅకొజ గాయక, | కానుగు. దే. వి. కరంజముణి. (దీనిభేదములం గంట్ల 
గురుని గురుకనయు మద్రే; శ్వరు నను శీమిటికి: 

గానివాకిం కేయన్.” భార. దో *, ఆ. ౧౦౫; 

8. తటస్టుండు, నంబంధమం లేనివాండు. “వ ., 

ఆవ్వీరుల నిట్టు చేసి నీవుకానివాడసోలెం 

దొలంగి యున్న వాడవు, . భార, అరం ౭, 

ఆ, ర౧౬? టీం అనిష్టు డు కిట్టనినాండు. (బౌ) 

కానీ, డే. అవ్య. (వగుధా. కాక గఈ) 1. కానిమ్ము, 

అంగీ కారరూచకము. “ళా, .స్నానంబుహోమం 

బును3 గానీ భోజన మైనపిమ్మట నల౨కారిం 

చుకో నిచ్చెదన్.” సానందో. గ ఆ ౧౮. విక్ర, 

ఏ, ఆ. ౬౧. అము. ౨, ఆ. ౨౬; 2. తాసు, 

నూచకము. “మ...ననుయానీ శంభుంగానీ రమే, 

శ్వ్వరుంగానీ కారీ, ఆ ౯. “మ... పానము 

లాగ రమ్మనుటగానీ యొుంటిమే మోకదా, నికట 

కోణ చేసె మనుటగాసీ కొంత నెయ్యంపుం 

బూ,నికతో é గన్నులు విచ్చి చూ దుటయగానీ 

లేద యొక్కి_ంకయున్.” కళా. ర. అ, ౧౧౨. 

3. కో థాదిసూచకము. “కా ,కా,నీ వేగంబ 

వారించి కచ్చు )తులు భగ్నీభూకముల్ సేనె 
దన్.” దశా. ౧, అ, ౨౨౪౫. 

కాసీమి. దే. వి, షె. క'నిచ్చునకు వ్యతి లేక భా వార్థక 
రూవము, కానీయకపోవుట. (బ్రా, వా 

కానీరుండు, నం, వి అ. పుం. ౨, కన్యకొడుకు; 2. 

వ్యాసుడు; తె, కర్ణుడు. 

కానీరా = కానీ. (నిర్భత్యుసూ చకము) “శా. కానీరా 
యిటువంటినికము లనేశంబుల్ నినుం బోలి 

విన్నా చేనున్', +” శశొం. 3, ఆ. ౬౯. 

కాను. దే. ని నీరు కలియని మజ్జిగ. ఆం. భా. ద్వి. 

గిగా గటా. వెన్నెలకాను జుజ్జు్ ని వీధుల 

యందు. జకోరదంవతుల్ , మిన్నులు ముట్టి టప 

కాళ. ర్క ఆ ౯ాపిం 

కానుక. దే. వి. ఉఊపాయనము, దేవుండు బావా 

ణుండు రాజు మున్నగువారి కిచ్చు పారతోషి 
కము “క. ..కా,నుక లందుకొనకొ సుయోధనుని 
నియమింవెన్ *” భాగ. ౧౦. న్కం, ఊఉ. ౭౭౦. 

“వ. ..యజ్ఞోవవీతంబు గాను కిచ్చి కూర్చున్న 

. ++ అవ్విశ్వంభరాభ ర్త యిట్లనియె.” అము, ౪, 

ఆ. గరా. సాం ౧, ఈ ఇ. 

కానుగ తీగెకానుగు మొ 

"మోదుగు కానుగు.,.” వేం. 

౫౨.9. ఆం. భె ద్వి. ళో౭. 

కానుచే. దే. సం క్రి- ఓ చూచు,కాాంచు. “క,., 
సాత్యవ లేయుం, గానిచి యమ్షాని. ..”వి. పు, 

రా ఆ, 5౨౦0౯; 2. కనివట్టు. (చూ. కాన్సు 

కానుషీంచే. చే, సం ,కి.. చూపు, కనబడం జేయ. 

“డ్, శరుషని: గానుపింతు నని జంగమవర్యు:డు 

చెన్న. ఏ, ఆ. ౬_౨. 

ఛా.) 1. నేత్రము, దృష్టి. 

వశును బెద్దలచే ముశు, వీను లలరం దర 

తరంబ విన్నవిధంబుకా, మానసమున నున్న 

తెఆగు, గన్న కృమముం నభన 

మొన రకా” నృసిం. ౧, ఆ. ౨6; ద్ద పా ప్పి, 

ఫొందుటోక, . .కానేరపు మోత్షవదము కానుపు 

బృథనిళ్చ యా ండు గాగున్నేనిన్.”" శారు శాం. 

౨౯౦; ర. ప్రసవము, కనుట. “సీ. బహు 
వారము లయుదు బహునస్తుభులు గాంచి కలశ 

పాఢోరాళి కాను పుడిగ.” హర, ౬; అ. ౧౨౯. 

కానోపు = శాంబోలు. (రీ =. వొనయే వునం దెగియెం 

గానోవు నకట.” భార.*శాం. 3, ఆ. 3౧౦. 

కాన్క = కానుక. “గీ -. ఫణిఫణాన దృకుంభి, కుంభ 

వరదం ప్రీ దం శి ప్రీ కాకోటిగళిత, కలితము కాఫలం 

-బులం కన చేసీ” శుక. ౧, ఆ. ఎరోజ=. ఊం 

రా, ౧; ఆ. ౨5౨5 

(క్రీ . శలిగొటు 
ఉూ 

చంచ. ళో ఆం, 

కానుపు. దే. గ (నేను. 
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గానుపునం 

౬ అం. 

కొన్కి, దే. వి. (కనుభాఎ కానుపు దృష్టి “చ,., 
మహా, పురుషులకన్న కాన్మి. యనపోపహామ కావు 

డిచేమి చోద్య మో.” రు. స౦, ౬, ఆం ౧౯౬.౨. 

కాను = కానుగు. “గీ, ..కాన్లు నన్ను విరిగి...” 
వాంచ. రి, ఆ. ౧౧. అచ్చ. యం, ర3ల్రా. 

కాన్సు = కానుచు. 1. చూచు. (చూ. కానుచుం; 

2. కనిబట్లు, తెలిసీకొను. “డూ. , ,అవుహోతుల కరి 
ట్ se lee 

వ్టము లేమిట చెందు చేల హా,టిల్లెడు వారింగాన్ను 
ట గడింది తదీయమహానుభావతన్.” భార. నిరా. 
3, ఆ. ౯౯; 2, ఆశృ్ళయించు, శరణుచొచ్చు* 

“ఊ. .. భార్రవరాము నాళ్రిళు శీ (శ్రీకరుం గాను 

మావదలు సెందలసీం దల "జా శ వ! అ 

కారం ఉద్యో. ర్క ఆ, ౨౮౯ 
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కాన్చించే = 'కొనిపించు. (వ (వ,శ్యమీమగు) “గ కప కావించు. చే, స, డ్ర్ * (కాచు ధా చే) కేపం 

దల్పిరంగం గాన్పించెం స్తో వుండు కళొ, ౨, 

అ. ౯్రా 

కాన్పు = కానుపు 1, వీక్షణము, చూపు. “ఉ,,, 

జేయు, ప. శు (అ కప గావింప 

దశ్షత లేమి నూరూర బంచెలం బడి వయం బను 

గణంబు” సాం క ఆ. ౧౨౯ 

అ కలీ: గూ_క్షకా న్పగుట నడ్డము య కాపిలము. సం. వి, అ పుం, పింగళవర్ణ్మిము: న, i. 

సీగ్తుపెంపున, న్ను త్త తలమందా శేముటవనో .. కపిల పో, కము; 2, కవిలసంబంధి 

భార విరా, ౨, ఈ. రాళ; 2. కనుటుః భాగ్యమందుట. క నం, ఏం దు నం మద్నము, కల్లు, 
“ల 

శా, = ధర్మాత్మ జుం డాత్మ మెచ్చ” బగ సాధిం | కాపిశాయిని, నం. ఏ. ఈ, స్తీ * ద్రాక్ష. 

వగ గా పు 5 భార. విరా ౨) ఆఅ కాపికేయము. సం. వి, అ. టీ నం క (కల్పం 

ఐల. భార. ఆది. ౬; ఆఅ. ౨౮౬; 3. భావిం కాపు, చీ. టి క్షే రతణాముం ట్ర, కు జలవలన6 

చుట; తెలిసీకొనుట; ఉ. జానము, తెలివి “గీ. 

కాన దనయట్ల యెదికని గాన్సుకాన్చు, జీవ్రలకుం 

దారతమ్యుంబుం జెప్పం దగదు.” కాశీ, ౬ ఆ, 

౭౮ (ఈ, ఉ_.అరముల కిది యుదొవారణమేఎ; 
ర్, తలంపు, అభిప్రాయము. “క, ఇకువదినా లను 

వారలు, నరసి మనశ్నుద్ది బుద్ది యనుకాన్సున న, 

వృరునునం బిలికెదరు, , .”*ఫార.ఆను,ఈ్కఅ.౨ ౭౫; 

6. ప్రసవము, కనుట “గీ, ఘనతం జొచ్చిన 
యిండ్హను దనయ లుండిి కాన్నునకుం బుట్టీని 

గరణ్కగలిగి వారిం గీడు గదురక యుండంగం 
గాపు వతి కహింసకత్వ మళఫు. భార శాం. ౫ 

ఆ. ౨౯౯; డ. కాయలు కాచుట, (శ. ర వాం 

1. రవకుండు, కావలివాండు, “రగడ. 

ఆతివ నురుశరములకు నళిభటావళికాఫ్ర్కు (ప్రతి 

లేనివనసన్య పాళి కామనికాపు* ఉం రొ. ౬ 

ఆ. ౬౧; 2 వళుండు; లోలుడు. “నీ ఉపి 

సి వెంత కొంచెక త్తెవె జయింళుం గాపుః చేసిన 

గరితవు కావె నీవు” కువల. ఈ, ఆ. ౧౩౨. 

మి. 

ల్చేర్ముకృమము గనమె.” ఆము. ఈ, ఆ ౭౮ కాొపుకాండు, చే. విణ. (కాపు కాడు) రతకుండు. 

గ నంతానము, విడ. “టా, ,.చివం బోన మా,సీఏ డే న్ 
చినకాన్ను. . వివ. ౧, ఆ. ౨౨. 

“గీ, కడిందిజడదారిజన్నంపుం గాపు కాండల” అచ్చ. 

యయుః ౭౯ 

కాన్సు కెక్కు.. దే అ. శ," (శాన్నుకుగా ఎక్కు.) | కాప్రరువుండు, సం, పి, అ, పుం. కుల్సితపురుషుండు, 

కనంబడం; [వ,కాళించు. “సీ, మరమర్దుం దీం 

మంజుసౌదామనీఖండంబులో యనం గాను 

కెక్కి. ..నీ...ప్రీతి వచ్చిరి పురిం గల్లుపేరం శాశెట్టు. దే. న క్రి. (కాపు 
టారడు. శీరాధాం ర్క ఆ ౧౫౧. 

కావంతము. జే. వి, కుక్క_మెడకు: గట్రెడల్ట. ఆం. 

భా. ద్వి ౨౯౦. 

కావట్యము. సం. వి, అ, న, కపటము, మోసము, 

కావగథము. సం. వి. అ. పుం. కుత్సితపుమార్ణ్షను, 

చెడ్చుత్రోవు “క ..వలదు కావధ వనినన్.” 
షస. 3, ఆ. ౭౭. 

కాపరి. జే, విణ, (కాపుషఅరి రతకుయు కాచు 

నింద్యజనుండు. “క. కొప్రరువులవలన నిట్టి 

"కాఆఅీయ పుకైన్*” భార. విరా. ర, ఆ. ౧౪౦. 

+శెట్టు) కనుపెట్టు 
కోను, కాచుకొను. “క. చలి విడిచి జారశే సు, 

కలయిక చవి మరంగి తెరువు కాపెట్టుక నిచ్చలు 

“లేనివనుల చెన్నే, నలవటుచుకయుండు విరహ 

మగ్గలమైనన్ -” హంస. ౨, ఆఅ ౧౧౦ “క... 

రతిచేనమందిర,మును గాపెట్టుకొని యుండు 

మోహము కెల్లి కొ” హంసః ౫) ఆ ౧౩౩. 

కౌెపీయము. నం వి, అ. న కే, కపిళశ్వము, కోతి 

గణము; 2, కపిచేస్టు కోంతివని; చెడ్డపని. 

వాడు. “డా కావరి 'లేనినొజ్దియలకై వడి, ,.”' కౌఐ*తమం. నం, ఏ ఆ న. l. అపాన మూపు: 

భాగ. ౧ స్యం౦. ళోరావ నిల. ౧, ఊఉ 3౯. 

కాపాడు. చేస శ్రీ (కాచు థా.) కాచు, రక్నీంచు. 

“క , ,ఇతం ళో తులం, ₹ాపొడినవాండు.* ౪” 

ఆము. ౫), ఆ గం. 

దెం పాపి రాంజన ము. పుం: 1. బూడిదరంగు; ర, 

ఒకసంవక్సేరశ్రాసము నిలువంశేసికొను వాన 
వ్రస్థండు (వై. ని విణ. (ఆ. ఈ. గ. lL. 

కపోతసనంబంధి; 2. బూడిదరంగు గలది. 
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కావ్య కారము. సం. వి ఆః పుం. చేసిన పాపము 

జఒరులకుం జెవ్వుట. 

కాఫలము. సం, వి, అ. పుం. కట్ఫలను, దేకుళి. 

కాఫీ, ఆం. వి, (Coffee) ఒకానొకకెట్టు. (దీని 

శింజలు వేచి పొడ ముచేసి వేండినీళ్ల గేం గలిపి 

వడపోసి వేంచెపొలు చక్కర గలిపి పానీయ 
ము?" బుచ్చుకొందుగో. 

కాము, దే. వ. 1 ఛ త్రృధ్వళాదిదండ ము. అ 

నొడుగుగం చేసె నగోనల సోవకుమారులకుక 

నగంబు, ,.శడు బెడయగొందె 

తిరంబుగ6 దాల్చి పొల్పుటన్.” హారీ. ఫూ, 

౭, అ. ౧౭౮ “ఆ, సీడము కొమ నూవు 

పడడు...” భాం, కర్టి* ౨ అ. ౧౧౮; 2. 

కలువ తానుర మొ. వానికాయడ. “గి కణఅకు 

బెండ తాంకినతొగ కామభీంగి,” ఫ్రా. 

౭, అ. ౫౧. క్ల కామః బాసీనకమలంబుక రణం 

బొలుచు, కర్ణుతల...” భారం కర్ణ. 5, ఆ. 

3 ౭౧; ర. శాకనాళము, కూరకా(డ. ఆం. భె, 

ద్వి. ౨౪౮. “గ, ,కుమారి గోంగుకామవిధం 

బునం గొంత యెది౫.”” పంచా. ౧, ఆ. ౫౮; 

£. శిశ్న ము, మగగుణేి. (క్రీ సైంధవ వణాంబు 

సరిగాగ మర్దించి కామం బూనిన ప్ఫృద్ది గలుగు 

హ_సమను కామ 

హరి. 

చుండు సె్లెాశా న ము. 5, ఆ, ౬-౨); ర్. 

మ. చనుమొన. “డ్, మిమట మెన 
—_ కు 

(ణె= 
6002 బవిమి శ్ర్రములై "వెలుంగొందునీన ఖూ, 

ఇడ ఇ కే లుం న సమా మృదెప్ర, పకృతి గల్లుట గొ 

రమాకుబ చ్యాది "పా, ర్ట వ. నందు: న 

సారగతుల్ నఖరాఫి పాలే సాధ్యమ్మ్యు "కామ౯గా 

వలయం నట్టగుటన్ డిలొప్రు తే త్రాతా పాండా. 

1% ఆం ౨౭౮ (శం రం వణ “కొమిి” షభ; 

కామంచి. దే* వి. (క. కామంచి 

రక పుగటైః ఆం. భొ. ద్వి శా. 

క'నకూరీము, స వి, ఆ పుం, ఓ వెళ్యా ప్రణ 

యము; 2. వశ్యాక భ్రమను. (మే ని 

కామకూటు(దు. నం, వ అ, పుం. వేశ్యా ప్రియు(డు, 

కటు(డు. (మే. ని) 

శామకృతముః సం, వి అ. న ౯'మునియొక్కపవని. 

విణ, (అ, ఆ అం) కోరికతోం వేసినది. 

నిమృగెడ్డి, ఒక 

673 "రావు 

కామకేళి. సం. ని, ఇ. పుం. నురతమూ మొథునము, 

విణ. (ఇ) కాముకుడు. 

శామగుంము* నం, వి, అ. పుం. 1. రాము, తోగిక; 

రై ఇది, దృియార్థము; త పిభ్రార్థత. (మే. ని 

కావముచారి, సం ప న్, అ 1. గరుడుండు; 2 

విచ్చు]. విణ (స్, ణీ న్ =) 1. విచ్చబవిడిం 

దిరుగు వాడు; ర్త యాఫేచ్చానంచానె; 2. కాము 

రు "దుం 

కామద సం, వి. ఆ. స్త్రీ. కామచేువు, (మే. నె 
కామదార్దు. మి. ఏ. బ థ*న్యపి శేషము. స్స్స్ (I 

uy స్త్ [( 

వాస. ౧, ఆ,ం.ఏరా శ్రీరంగూలు 'కామసార్హుల 

కామదుఘ. నం. ని. ఆ. స్త్ర, కొమభేనువు. 
కామయి నాము. సఎ: ఇ ng చ కావు ఛేనువు, 

స నా lL ర్ ॥ (3 [ఆతు ళా On 
కామ” జేనుసు. సం, ని గ (న్లో ర ఏనపస్తువు లచ్చెటు 

రుకాన్రు, 'వెల్పుటాపు. 

"5 "మన, సం, ని. ఆ. స ఇచ్చ కరక. 

కెమనియగము, స. వి, “౪ న. రిమణియిలిం 

కౌామ-పాలుందుః సంని. అ, పుం. కోరి లు పాలించు 

వాండు = బల రొముదు. 

కామము సం, వి, ఆ పుం. న, 1. ఇచ్చ 

2. నరంయబడినవస్తువు; ర. వలపు; 

పురుపార్థనుః లో నొకటి; 5, బర 

నం శశన్సు. 

కోరిక 

4. చతుర్విధ 

సోపుమా మిడి శో, 

8) 
కెయయితే, నం టెం (బు, (హ్ బు, l. కోరు 

వాడ; 2. కాముకు డుం 

కొమరూ పి. నం, వాస్, పుం జే, పి దిగ్బృాఫరుండు, 

(త్రి+ ని); 2 అడవివంది. (వై. నిం విణ. (న్. 
ఆం న్) 1. క'రినరూవము ధరించుఐ"(డు; 2. 

అంట గాడు. 

క"మౌశేఖ. సం, ఏ. త్రీ వేళ్ళ (ఇచ 

ఆామలళం సం, ని, ఆ, న శన్నము మగగ. లి 

కామలము* సం, వి, ఆ. ఫ్రం, 1. 

2. మరుభూమి; ఏ. ౩ “మెర 

కామలు డం. సగం ఏటి (ఆ ఆఅ, 

పనం*బుతుఫ్ప; 

(09) కాము కుడు 

కొమవఐరమ అం. సం స దుం నిం బ్ర షృస్త్ర విశేషము. 

“వ,..కామపరంబులు నూరవరంబులు. , , అను 

చేట్ణ గలపుట్టంబులు గట్టుకొని...” ద్వా, 3; 
ఆ, ౧౮౮. క 

"= 1 త్స్యో ది న్ా: కామవల్ల ఖీ * నం. సి, ఆ భో వన్నెల. 
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కొమవల్ణభము. సం. వి, అ. పుం. 1. పసంశబుతువు;। కామాయ ధము. ఆన 1 వన థుని 
డ్డ, 'మామిడివెట్టు. చైెదువ్రు జ. మగ/శణి. పుం, మామిడిశీ, 

కామశరము. నం, వి, ఆ. ఫ్రం. ఓ, మన ధ'బాణ శు; కామారి* సనం వి, ఇ పుం, 1. కిప్పండు; 

2. మామిడిచెట్టు, మాక్నీక మను ధాతువు: 

'కామకా సహా? నం. పి అ, న “గీ, | కామాల. వె+* పి. (నం. కామలా, క. కామాలైఎ 

కామళశా స్త్రంబు ముఖ్యంబుగా ఫుటింఖు.”” దశా. కామె, ఆం, భా ద్వి, ౧౨౭. 

౧౦, అ. గ్ 

కామసజ్లే. మి. బి. (కామనుగానజ్జ ) శివయోగివరి 

నం, ఏ 

ద విట 

= రతిశాసన గ యు? 

అ 

కామి. ఉభ. జే. ఏం అగుభా*తువు యొక్క. వ్యతి రేక 

భొవార్థకయూ వము. 4. కాకపోవుట. “క ఘవతర 

కశరపోషము. “డి ఖ్యాతీమైనొ ప్పెడుకామ గద్దడదిక ని ససమున మణీ మాటలాడ శ కము గా 

సజ్జలును.” పండితా. వర్ష. 3౧౬ పు: మిన్. వారి. ౧ ఆ.౧ ౩౨; 8 వనికి కాకుండుట. 

కొమసఖుము. సం, ని. =, పుం. 1 వసంతబుతువు; సక . ్మిప్రజాతివనికే దాం బనిసేయ నడపునది 
౧ 
foie వై,త్రృమూసము, 8. హాసుడివెట్టు. యివ్పనులగొ: చుఆసతేలు కామ్య ఫోన ఆను 

కౌమసుపు. సం. వి ఊ్క పుంః ప షు రతిదేవిం 

కృష్టుండు- స్తీ" రుక్తి ణీదేర విణ. (ఊం) కోరి న్. పుం. ఓ. భార్యావశు: డగుఖ్నర్హ్య 2. సారస 

కల నీనునదిం వక్నీ; 3. పిచ్చుక; పాప్రురెము; ఈ, జక్కవ; 

5ావమాంనున ము, సా. సిం ౨ ప్ర ky నోరు; న్నే 0. బుషభ మనునోవది. పిలా. (న్. సై న్ 

2, లొ ౨౪౦. నం, వి ఈ, స్త్" 

కొానూంధ్ధము; నం. వి, అః ఫు-, కోయిల, విణ (ఆః కామించే. సం అ. కి * ఆఖీలషించు, కోరు "డం 

ఆ. ఆ) కామమువే చోడ యెనది. '  నీమనస్తాపంబు సీపగ మాన్న్సం, గామించి వచ్చితి 

కామాత్నీ. ఉభ, "దే. వి. 1. వాద్యవిశేషము; “వ... గమలాయతాతీ”బసం ౧, ఆ౧౬పు ౧౫% వం. 

'కామాకులు ముఖవీణలు వల్ల గోవులు...” సః శ్రీ క. వలచు, మోహించు. “వ...వరాశ 

C 

ఖ్ 

ప్రబంధ. ఇంగ; 2, యోగులు, భరించునొక| రొండు దనం గామించుటయం. .. భార. అది. 

యాభరణరు. "సీ. అవరంజివసిండిళా మాములు 6అ, ౨౨౯; 2 క*రు, వేడు, మ పాన 

శామూంపువై గొండ్లి గావించుయాోగ పకా. | కిన సేవనములుం, గావిం చుపు త్రునిం గామించి. .,” 

వేం. వంచ. క. ఆ. ౧౦౧. “సీ. కడునొవ్వు భార. ఆర. ఆ. వ స్కం౦, ఏ౬౬, 

నంకులు కామాకీకివ గాంగ...” య 3, ఆ. | కామిని, సం. పి, ఈ. స్త “lL సః 2. స్రీయసంగమ 

౫౬ సు వి ఆ శీ జేపీమూ త్రి భేదమ.,) మున మిక్కి లికోరక గల; త. అందగ తై; కే, 

న యగుదుర్షా దేవి. విఆీకితన ము ౫ల స్త్రీ; ర్, ఆండుజక్క_వ; ౮౪. ఆయు 

కామాటము. వై. ని. (సం. కర్మఠ3* క. శకామాటు పావురము; € య | య మ్రానివసుపునే; 

స ఇ:౨టివరికరములు,  వావాలా 9. బదని౩ 2; 10. చ్ర్రసౌారనసవక్షీ, 

వదిదినములకు కామాటము కూడం దడీసికొనిపో| కొమిసిభూతము. సం, వి. అ. పుం తాను గోరిన 

నక్క ఆలేదు, “మ. .. భౌనుపుత్రాదులన్ ; వినుమో వానితో సంగమించికాని విడువనియాండుద 

చంపకే వట్టి తెచ్చి డినముకొ నియింటికామాట య్యము; విడువనియాండుది, క కంటికి. బ్రీయ 

పుం;బని5ం జొెచ్చెద మన్నదా౭క నిదె మెంజల్ మగువానిం, గెంటనితమకమున6 గామినీభూత 

వెళు మళ్యుద్ధతిన్ =” రామా. ౮, అ. ౧౮౫% 

(మోటపని, కూలిపని. అని శ. రంసూం ని) 

కామాటీ, వె & ఏ౯. (కా
ొమాటమను-ఇ. ణే, కామాట్టి.) 

కామాటము గలవాడు. (మోటవని చేయు 

వాదు బని న వః నూ. ని 

కాముడు. సం, వి. 

కాముక. సం, వి ఆ స్తీ" నంభొగముతక్క యితర 

మనకొ వెంటంబడి కౌగలింపక్కయింటికిం బోదవ్వ 

ధూటి కెంకటిక మియో.” శుక. ౨, ఆ, ౧౦౬ 

అం ఫం. వన థు శ వు న్మథుండు 

మైనభనాదులయం డిచ్చ గల్వస్త్రీ, 
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కాముకుడు. సం, విణ. 1. (ఈ అ, అ) ధనాదుల | కాయకన్ను. దే. వి (కాయాకన్ను) కాయ 

యం దిచ్భగలవాండు; రె, (ఆ ఈ. అం మైథు 

నేచ్భ గలవాడు. 

కామెర, వై, ఏ. కొమాల, కన్నులు వచ్చనగురోగ 

వజ్సీషము, 

కామేశ్వరి. సం. వి ఈ, స్తీ * దుర్షాభేవము. 

కా మెళ్వరుండు. సం. వి. అ. పుం. పర మేశ్వరు.డు 

కామ్యము సం* వి, ఆ, న, l. అగ్నివో త్రాశ్వ 

మే ధాది కామ్యుకర్మము. ఉన్టో, ఇహ్టైఫూ_ర్గన్య కా 

మ్యానాం త్రివర్ణస్య చ యో విధికి. సనం+ భెాగం 
౨ సం; 2. రాగి. (వై. ని) విణ. (ఆ. ఆ, 

అ కే. కోరందగినది; 2. కోరికతో జేయంబడు 

నది; లే, కమనీ యము, చక్కనిది. (కల్చ.) 

కొమ్హము. సం. వి అ. న ఇంచుకపులుపు 

(అ. అ. అ) ఇంచుక పుల్లనిది. 

కాయ, దే. వి. (కాయ. ధా, క. కాయ్ 1 
వెట్టు తీ గ మొ కావెడుకాయం “చ,,,మాకు 

గాయలం౦, గనురులు వేళ్లు 'వెల్టంకులుం: గాక సము 

జ్ఞ పల భూవషణంబులుం,బసిండియు సళ "నిర. 

“శా, .గుముడిళ*'య యంకే 

యగముత్తెంచై ...”అఆము, ఈ, ఆ. ౨౧౩; 2. 
శలాటువు పచ్చిక"'య. ఆం, భా, ద్వి, 3౨౯; 

3. వీణ కమర్చినసొరకాయ. “సీ, శళికాంత 
గాయ  లుత్తుంగకుచ 

పాళి న శ్తమిల్బ స్వా. £1, అ. ౨౭; 4&4. కణము, 

రాపిడివలన నజ చేయిమున్న గువా నియం ే ర్ప్చడిన 

పొక్కు. “ఉ&,,.పొణికేలమల్ బలుగాయలు 

విణ 

౧౦, ధం ౧.౨౨ 

మణిషీరి బాజువాజలం 

గానె జూచితే” భారం పిరెొ. ౨ అ. ౨౨౧ 

ల్. శిశువు, బిడ్డ, (ఆలంకారికము) “ఈ, , , నాలు 
ేకా, గాయలు గాయ వచ్చెలువగ ర్భమున 0 చెటు 

౧టిపావమో.” వేం, చంచ, ౧ ఆ, రారా; 6. 

'ంటియందు కాచు కాయ, 'డ్ని క “కొయకన్నుంల 

బిల్లి డం ౦బును నల్జనిమేను. బస. కి,ిఈ ౧౧౧౬ 

వం ఓ జూదము "మొ. అడునపుడు ఉపయో 

మిచుసాకి లోనగునది చదరంగమందలిరాజాది 

యేమ (ఛం దం వా 

కాయకం టో. డే, 

రుడు. (శ రు 

ట్ లీ 

వి. (కాయశాకన్నుషాఇఖ) కుబే, 

'కాచినకన్ను*, (శ ర) 

కాయక న్నే టి. దే. వి. (కాయగకన్ను చ మేటి) 

అక కుబేరుడు. సాం. ని, చేవ ౧౪, 

కౌయకము. దే. వ. (క. కాయకి. తే. కాయకమా) 

జీపనో పాయము; వృత్తి “డా. ..,మానితి నిస్పిరో 
యనుచు మాకులకాయక మైన వేంట. , కగు. 
ర్క ఆ. ౫౭. చెన్న, ఏ, ఆ. ౨౦ 9. 

కాయ కాడు. బే. విణ. (కాయ+కాయడు.) వేట 

కాడు. “వ, 'కాయకాండ క గాయము లార 

గటాక్షీంచి,. పార్ట. ౬, ఆ, రారో. 

కోయ'శ్లేశము. సం. వి అ. పుం. 1. చేవాబాధ; 2 

దేవాపరి శమము. 

కెౌయజలము. నం. వి అ న. మూ్మూప్రము. 

కాయజుండు, సం, వి, అ పుం. శరీరమున బుంకన 

వాదు, మన్మ థుండుం 

కాయభాన్యము. జే, ఏ. 5 'యనుండిపుట్టుఛాన్నాది 

కము. (సెనలుమొం ఉఊ. రా. రా ఆ ౧౬ శుక 

3) ఆ. ఫళోరాం. 

కాయ 'పెండలము. దే. ఏ. ఓకజాతిపెండలము.(శ, ర) 

కౌయమానము. సం ని ఆ, న. 1. వందిరి; 2. ఆకు 

ట్ల్లు; ఏ. దేవావరిమాణము; 4, 'వేశ్యాగ్భవాము; 

త్, శేళినృహూనుం, (వై. ని); 

కాయము. ఉభ. చే. ని. శరీరారోగ్యమున శై. శై శ్రాలిం 

తల కిచ్చుటకు శొంఠి పిప్పలి మున్నగు వానితో 
చేసినయుండ. “చ, వెలువకు బిడ్డకుట్లు బిల్ల సీల్హ (౫ 

భిల్లపురంధు) అ౧తలోం, బిలువర మంత్రసాని ( 

దలపెట్టరె కొయముం గూర్ప...అనుచు నేర్ప 

రుల కడు సంభ్రిమింపంగ వ్.” కాళ. 3, ఆ..9౬. 

అ పుం. న 1. శరీరము; 8. నమూ 
వాము; లే. మూలధనము; క, ఇల్టు; ర్. గుణము; 

6. గజి; పుం. ప్రాజావళ్యము ఒకానొకపద్దతి 

పెంద్ది విణ. (అ, ఆ అ |. (పృజాపతిదేవతా 
కము; 2 షష 

కొయస్లు సం, ఏ. ఆ. స్తే. 1. ఉనసీరికణో; 2. కరక 

ఏ. ఏలకిళ; 4. స ర్, కారుకొల్లి?. 

కాయను(డు. నం. వి, అ పుం, 1. శరీరమం దుండు 

వాండు-పరమాత్తుండు; 2. కరణము, లెక్కలు 

(వరశురామనివాత ఫీకయె 

నం, ది. 

వాయ వాయు. 



కాయి 

దాల శ్రమని శరణు చొచ్చినకు శ్రియ స్త్రీకి 

బుట్టి చిత్రగుపునికడ లెష్టాలు (వాాయుచుం 

గాలముగడపిన యాతని వంకస్టు :డు.); 8. ఒకా 

నొక శ్రియ జాతివాండు, 

కౌయిక* సం. వి, ఆ. స్త్రీ. 1. రోజు వారీవడ్డి, 

చశ్యేహవృద్ధి (కే. నిం 

శాయికము. సం. పిక, (అ ఈ. అం శరీరమునకు 

సంబంధించినది, (పావముమొ, 

కాయిదా, హిం. వి ఏటేట శేలమువేయుభూమి 

మొ. ( వా:ాాకాయిదాపొాట,ఎ 

కాయిలా. హీం, విణ రోగభూయిస్టము. (వా 

“కాయిలామనిమీ, 

కాయు. వై. అం శ్రీ (సం. కాన్ క, త, 

కాయ్) 1. ఎఎడ వెన్నెల మొ. చసరించు. 

“సి, ..ఒకదీవి పీకెండ యుబ్బికాయు.” కాశీ, 

౧ ఈ. ౧౨౯. “ఆ, పిండి జల్లీనట్లు వండు'వెన్నె 

లలు గాయఎగం దొడ గె ..”కళొ.౮, అం౧౬; 

2. (కాయలుమొ.) ఉద్భవించు. “ఉ,,,నాలు 

గేల్కా గాయలు కాయ వచ్చ్పెలువగర్భమునం 

-జటువంటి పాపమో.” వేం. వంచ. ౧, ఆ. లాలా; 

స క్రి ఫ్ర! (ప్రసరింపంజేయు. “క్క ఇను 

డెండ గాయ శంకిలు...” భా. రా బాల. 

౧౨౬; కాశీ ౨, ఆ. ౨౩; 2. కాపాదు. 

“మ. .,యజ్ఞముక్రవారిం గాయం బంచి.,,” 

వరావా, ౧, ఆ. ౧౨౯ విజ ౧, ఈ ౪; ల 

కాయలు కాచు. “శా. కాయం జొచ్చి రసాల 

ముల్ ...””ద్యా. ౭, ఆ. ౧౨. 

కాయువు. చే. ఏ. 1. కాంక్కు, కోరిక. ఆం. భా. 

వ్ర ౧కి 2;2. శృంగారచేష్ట్ర. “కీ జెరసినమేవడి 

సరులం ణగాయువు గని కన్నులచెన్నున నన్ను. 

గాంచి, ..గీ...అధిపతి లలితాంగిం గవనె నర్భిి 

నిర్వ. రా ఆ. ౭9. 

కాయు = కాయువు. 1. కోరిక, “చ,..వఏల నీ, 

కరమున బుచ్నమూల  మిటు కాయ్వ్యూనం 

బల్టైదు "మేదినీశ్వ రాం” మార్క. ౫, అ, ౨9౨; 

2. అనురాగము. “సీ,..శయైోని యాని 
యొక్కింళు. గాయ్వులో భార. విరా. ౨, ఆ. 

3౧౦; 9. శృంగారచేష్ట్ర: “డా, ..ఓక్ట్కచో 

నొకటి నొక్కటి గాంచి యొలద్భ్బుకాయు్యులం, 

631 కార 

జిత్తబుశేళిం డేలె విలసిల్జుచు: జక్కవదోయి 
వేకవన్.” భార. ఉద్యో, ౨; ఆ. ౧౦౯. 

(మ్ముద్ది. పా* 'వెయ్వులన్” శ ర పాం 
కార. ఊఫ. చే. వి, కాసమర్దముశో, ఆం, భా ద్వి 

౬53. సం, వి, ఆ కీ 1. చెజి; 2. చెఆపాలు 

3. ఏణక3వి; ఢీ. దూలిక; ర్. బంగారము; 6, 

కారిక్క శ్రోకరూప మస్తూతృము; 7. పీడ. 

(త్రి ని) 
కారండవము. సం. వి, ఆ. పుం. కన్నె లేడిపిట్ట. 

కారుధమి, నం, ని, స్, పుం, 1. కంచువని వాడు; 

0. ధఛాతువాదరతుండు, రనవాది. 

కారంధ. సం. వి. ఆ. స్తీ వ్రీయంగువు,. ప్రేంక 
ణముళీ'. 

రు కారకము. సం. వి అనం క, క్రియానిస్పాదక 

మగునాజింటినమూహము. (క్ర ర్హ్యకర, కరణము, 
స్మప్కదానము, అపాదానము , అధికరణము అను 

నివి మాయు); 2, కర్తమున్నగవానిని గుణించి 

చెప్పు వ్యాకరణ భాగము. (ఊఉ: కారకపిచ్చే 

దము); 8. కరకాజలము, వడగండ్లనీరు. విణ. 
(అ రికా, అ) చేయునది. (ఇది సమాసాంతము 

లంజే యొవ్వును, ఉదా:-దుః ఖకారకము. మొ) 
కార్య- ద్వ, ఏ. (కారుగఅ్య్రి కార్చిచ్చు, 

వొగ్ని= ప. ఎస్దతంబునం చాను గారగ్గి గాలి, 

నె. ఫోర ఆశ్రం ౨, ఆ ౧౬౫. కాళీ, 

గ ఈ ౧౫౯, 

కారడుగు. ద్వ వి. (కారుగాఅడుగుం. 1 రెండవ 

పంట. (శ. ర; ట్రా); 2. అల్ప ధాన్యము.(శ.ర్శ 

కారణ. నం, వి. ఆ. స్తీ . 1. యాతన; 2, పేరణ. 

కారణకారణము. నం, వి, అ న. 1. దూరకార 

ణము; 2. పరమేశ్వరుడు; టి. పరమాణువు. సం, 
శిరా, ౧౮. ౨౫ వం 

కారణజన్మ ము. నం. వి ఈ ని శాపాదులవలన. 

గలిగినజన్మ ము. “ఉా.. .కారణజన్న్య్మమై కనువికా 

రము నచ్చినం బెంపు తవ్వనే” భార, విరా, 

౪, ఆ, ౨౨ 

కారణము, నం, వి, అ. న 1. హేతువు; 2. వని 

ముట్టు; 3. వధము; ఓ. ఇంద్రియము. (కల్ప, 

కారణశరీరము. సం వి ఆ, న 1. అజానరూప 

మగుశరీరము; 2, స్థూలసూక్ష దేవాములకు లోపల 



కాగ 682 కారా 

నుండి నుణీయొకదేవాము నిచ్చుటకు హేకు|కారయిశ. నం. విణ. (బు త్రీ బు) చేయించు 

వగుడేహాము. చా౭దు. 

కారణికుండు, సం, విణ. (అ. ఈ. అ వరీక్షకుండు, కారయిల్లు. మి. వి చె. (శారావల్లు) కారా 
కారపుంకెక్క.. వై. వి. శారముగ్తావెక్క ) ద్రాష 

కషక్కు... (క. ర్ఫ 

కారపుఃబడున. ద. ఓ. (కారము 4ాపడుగు) గట్టి 

నూలికడున. “సీ, కండెల 
కప్పెర,..”” వాంన. ౨, ఆ. ౧౧. 

శారంపుంబడుగులు 

కారఫుంబూసం ద్వ. వి, (కారముషావూనఎ కారపు 

బొడి మె కృనినెననపిండి””ోం గలిపి సన్న నిరంధ్ధ్ర, 

నులు గలచ్మట్ర ములో దూయుచు చమురువన వేం 

చినసన్న ని తీగలవలె నుండుళ క్యవశేషము.(వా.) 

కారపుబూంది. ద్వ వి* (కారము బగాందొ కారము 

చల్లినబూంది (కారపుబొొంది. వా 

కారపుమన్ను, నె.వి. ఊపషరన్ఫు త్రిక. (ఆం. వదం) 

కారము. ఉభథ, “వై. వి. (సం. కూరా. ప్రొ కారం. 

క్ష. కారఫు. త. కారకు.) 1. కటువు షడ్ర, 

నములలో నొకటి. “క.. ,;ఇషయరకంపుంచాన 

కనులే మిరియపు:గారంబువోలె ... వై. 

౭, ఆ ౧౮౦ ర. చౌామచ, ,,అం,బరమువనం 

బట్టినట్టి మలవంక ము గారములోన నద్దంగా, విరిసిన 

యట్టు,..” భార శాం. 3, ఆ. 3౨౬6; ల. 

నూలం తడి'పెడి ద వ్యవిశేషము, (శ. ర) 4. 

బిడ్డలకుం బెట్టు నొకమందు. “సీ. వసి. దవాకవా 
పెట్ట ముసరెడుకార్చిచ్చుం గారంపుముందుగా 

నారగించి* చమః ౧, ఆ. ౨౨. విణ, కటువై నది, 

కారము గలది చ వలపులు (గృమ్మంగాం బొగచి 

వండిన కారపుగలాయగూారలు .. 

౫; ఆ. ౨౮౮౩ ప్ర ఒకానొక కద్ధిత ప్ప్కక్య 

యము. ఉఊదాొఃనుడికారము. సం, వి, అ. 

పుం. 1. వని; ఓ. యత్నము; 8, బలము; డీ. 

రతి; ర్. వధము; 6. బలి; ౯". హిమాచలము,; రీ. 

నిర్ణయము; 9. సుంకము; 10. ఒకధ్యనినిగాని 

వర్మమునుగాని చెప్పునపుడు వచ్చు ప్రత్యయము, 

(ఊదా: ఉకారము. ఘీంకారము. మొ) 

డ నా. 

కారములుమిరియము లు నూయి. ద్య, అ, శ్రీః (కార 

ములంగామిరియములుచానూలు.) వగఫూను, క్తి 

కట్టు. వ్యవ: డు నామోొంద కారములు 

మిరియములు నూయుచున్నా (శు. 

గృవాము, చెరసాల. “కరలము. ఖలుండు 

గంనుండు సెద్ద కాలము కారయింట నడంచె 

కల్ స స్క_౧. ఫూ. ౧౩౦. 

కారవము. సం, వి. ౪౨. ,ఫుం. కాకి, (yy ని.) 

కారవి. నం, ఏ. ఈ. స్తీ" l. ఇంగువ; 2. 

నచావళ్లో 3. నద జటళ ఉ ఫాట్తిణా ర; ర్. 
న్ ఆ 

ఆండుకాకి. 

కారవెట్టు, మి. న. re (కార₹ పెట్టు. బంధించు; 

వు గొను, “ఆ, వలలు దారు నింక వచ్చి జాలి 

వేట, కొలు నేను గలది కార వట్టి, మిడిసి 

సోబనీక మెడం బస్స పొనియిదురన్వు  జెందుం 

జొతు శఇనఘచునగ భాగం, ౮, స్కాం, ౬౯౬. 

కోర శేల్ల ము. సం నిం (0౨ వుం, కాకర. 

కారాకు. దే. వి, (కారు4-అఆకు జీర్ణ పర్జ ము, పండు 

టాక. “క... కృవ,చాలక్ గారాకు మేపి 

చంపకు శృజలన్ ఆము. 3, ఆ. 3.9. భారం 

భ్ష్మం ౧, ఆ. ౨౦౦. “ గేగున్చబం గారాకు 

ధరణోం దజనైై రాకెగ్.”” ద్య. కేం ౧-౨౯. 

కారాకూరము. డే విణ, 1. చలిం చిని. es 

కారాళూర మము మనను కళవళవడంగగన్ి” 

సాం 9౨, టి, అః 2, శోోభిం చిని. 'స్కన్ధర 

కారాకూరంబు.లై రాతనులవ్భాదయముల్ 

గాడ్పడన్...” ఉ. రా, ౧, ఆ ౧౨౬ వి, 1. 

వమోభము. “మ ,,మారదశకా  చేలెడుశాంత 
నింత పెనుంగారాకళూరముల్ సేసె, ,.” వరమ. 

ఏ, ఆ. ౨౭౧; 2. నిర్బంధ ము. “శా, క్కరొ 

కూరంబులు చేసీనం గదఠి చే రాను...” కాళ, 

5, ఆ. రా.౨. 

కారాగారము. నం, 

శెఆసాల. 

వి ఆన కారాగ్భహామ్స, 

కారాట. చే. వి. (కారాదు. థా) వ్యావనము, 

విస్టరణజము, (శ, ర) 

కారాడు. చే. స క్రి నడపు; విజ్బంఖింపం జేయు. 

wD ఎహైమరభథములం దోలి గం ధాంధభ ద్ర 

కఠరులం గారాడి దుమందారుగా వహాయాళి(, జేరు. 



కోర 

వకు నూకి ఛభటులకుం జేయి వీచి, యభ్యమి త్తీ 

య వైవనై న్యంబు గదిసి.” దశా. ౨, ఈ బొరాగొ. 

శారామణులం, మి. ఏ. బం నల్లబొబ్బరలు. (బ్రో 

కాశఠామట్ల. మి. వి. బ. తెల్పయలచందలు, (ఆం.దదు 

కాఠావు. దే. వి (కారు+ఆవు) అడవినూవ్చ, 

(బ్రో) 

కారి. ఉభ. చే. (క్ర ఒకానొకతద్ధికవ,క్యయము. 

ఉఊఉదా:--నూటకారి మొొ నం, వి ఇ స్తై 

శ్రీయంవని, విణ. (న్. ణీ. నొ) చేయువాడు. 
(ఇది చమాసాంతములినే ప్రయుక్షము, ఊదా: 

కార్యకారి మొ 

కారించే. సం. స. (క్రి 1. బాధ పెట్టు. “క. వైరను 

గొని దైశ్యుండు. , .,కారిందం దొడంగ నమ 

రుల. . నృసిం ౨, ఆ. ౧౧౩. భార. ఉద్యో. 

౧, ఆ. 3౧౪౯; 2. వరాభవించు “గీ. చని జన 

స్థానమున కేన దనుజిభొమ, కర్ణ శూలంబులై_ 

వాల ఖరున్నిమ్రోల, రాఘవ్రలచేక వైనవరాభ 

వంబు, బెలిపె: చెలిపినం గనలి డై తేయవరు(డు. 
క, తరుణీ నినుం గారించిన, ఫౌరఫౌ చ్నెపునరులం 

బోరం బోరిగొనకున్నక, ఖరనామభేయ మొ 

వ్వునె ఖరనామమె కాక నాకు గర్హార్షు నకున్.” 

రామా. ౫, ఆ. ౧౪౧; ౧౪౨; తే. చంపు. “క. 

తా రాజరం ద్రు,6 డగుటకు, సారంగముం బట్ట 

గదియంశార్టూలంబుక , గారించి రాజేఖరుం డై 

రూఢి వహించెం గాన నవ్విభం డచటన్.” 

రామూ, ౨) అ, ఏ0, 

కారిక. సం, వి ఆ. స్తీ . 1. వని; 2. శిల్పము; శి. 

కోకరూప మగుస్నూకృము; ఢీ. హింస; లీ. నటుని 

భార్య; 6. వాకుడు. 

కొరికము. డే. విణ. (క. కారిక, త. కారిక్కమ్) 

ఆనావాతము, చళువ చేయనిది. (“వ స్త ము. 

శం రజా) 

కారి జేము. న్రై* వి (నం. కాలేయము.) కాలఖండము, 

కడుపులో నీరుతి త్తి క్రింద నుం జెడుమాలనఖండ 

విశేషము. “ఆ. "పెలల్ప్చముడును వంటపిండితాలిం 

పులు, సన్న సూర కారిజంబు శాన్వి పాదలు 

మారిషములం పొసంగక జ్ఞ బులం, నంబుజాకగంధు 

లనువువజ చి.” రక 3, టం, ఒD9డ. (శ. ర. 
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స. 'గాలిజంబునొవ్యు ము 
కళ, ఆ, కొల: 

ద్ర" cD) సా 

కారితే బృం. వీ, ఈ స్త్ర అవ్వు పుచ్చుకొనువాండు 

తనయ వనరమును బట్టి తనంతట: చాచే యిచ్చెద 

నని యొప్పుకొన్న యధిక మగువడ్డి. 

కారికము. నం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. మెజిం బెట్టం 

బడినది; 2. బాధింవంబడినది; త. చేయింపంబడి 

నవి, “వ. . ,ఇట్టీదారుణంబు దుర్యోధనకారితం 

బుగా శెణీంగ చింతించి...”భెర. ఆది, ఇ 

అఆ. ౧౬రా - 

కారినము, వై. వి, (సం, కార్మ్యమ్ ) కృశళ్వము; 

చాధ “గీ. ఓకవపన్విని . , కడు నార యగుదీని. 

గనికరంబు, దొజంయి యే మివ్విథమున నత్యుగ్క 

భంగి, గారినంబులం బెట్టెడికారణంబు.” శ్రీరం* 

౪, ఆ. ౭౭౭. (కారిసంబుల- బెట్టు = కృళింపం 

జేయు; బాధించు అని భౌవము 

కొరీషము. నం, వి, అ. న. కరీషనమూవాము, నీజు 

కిడుకల పోగు. 

కారు. యు చే. వి 1. అడవి. ఉదా:టాకారు 

చిచ్చు, కాశెనుపోతు; 2. (క. కాకు) నలుపు. 

(చూ. కారుకొను); 8. తాంబూల సేవనమునం 

బజ్టెడుగార. “సీ. కోరమినముతీరు నోర వీ డెప్టుం 
గారు నోరచూపులసౌరు నొజపు దనర.” చెన్న. 
౪, ఆ ౨౪ చై, వి, (సం కాలు, క కారు) 

1. కాలము, “సీ, ఎచ్చోటం దీర్లంబు లేకారు 

జనులకిచ్భామ్మాక్రభోగ మోక్షప్ర దములు.” ఫీము. 

౨, ఆ. ౬, అం శీ ౨౬; 2. నర్షాకాలముః 

ఆం.భ్గొ. చః రా౬ “క. కా రనుపీరుండు మెలుం 

గను,దోరనసీం  బాంధులను రిపులం దునిమిన6 

దచ్దే, పారుణబిందులు దొరిలటెనొ, ఛారణి నన 

నింద గోవకతి విలసిఖ్లైన్*” రు సం ౬ ఈ 

౧౦౧; లి. ఊ్యేస్థాడిమాస చతుష్టయము, కందా 

యము. ఆం. ఫె (పస ౮౬. “దా, ము, 

కా్యారుం బండు నఖండ సేతువృక ముల్ కాస్తే రఖం 

డంపులే, దారంబుల్ తెగనమ్మ"గా6 జనునె, +౪” 

పాండు. 3, ఆ. ళం; ఉ. ఎండకాలమునం జల్లు 

వరి ధాన్యము. ఊంలాకారువడ్డు. (శ ర); ర్, 

గుంపు, గమూవాము. (ఊదా: కుజ్జకారు.వా) 

6. అం. వి.(౮జ్రయంత్ర్రసాహాయ్యామున నడచు 



కొర 6రక్ష శాఠు 

కకటని శేషము, "మోటారు. చే. విణ. 1. దున్న | కారుకొల్లి, వై* వి, (సం కాకోలీ) 1. కలిగొట్టుళ, 
నిది. (పొలము) “సీ, ,.కఆచువాన, కారుఫొలం | (శర ట్రా): 2. వనకుట్గ్ధము, అడవియులవళీ, 
బున ౫ జెశేనియుం గ్ొల్పు “గావింప చేర్చునే * ఆం, ఫాం ద్వి. రాం 

యేవిధమున, వల చేర్చడయ దున్నంచబొలములగే | కారుకోడి. ద్వ. ఏ. (శారుకోడి) అడవికోడి, 
వైన వన్న ౦బు లేకున్న ధాన్నంబు లగుూనె.” క .'కారుకోట్లు, కన్ను చెటివనికస్తురిగమిశిశు 
భార. సౌ, ౧, ఆ. 2౧; Q, అధికము. ఊదా! వులు...” పీన శకుం, ౧, ఆ. ౯౮. ఆం. భా, 

"కారుపులుపు, కాఠనలపు (వాం; లె. చండినది, ది. లాం. 

ఊదా: కారాక్ళ; శీ. ఒగరై నది. ఊదా: కారు 

గాయ; లీ. ఉొవునిది. ఊదా:-కారునీశ్గ. (వాం 

కారుడు. నం, వి అ. పుం. 1. వతి; 2. యతి. 

(సాలా మనిభుంటువు), వీణ, (ఆ. ఈ. అ 

చేయువాడు. (ఇఏ నసమాసాంతములంచే యువ 

యుక్తము ఉఊదా:లాల్కంథకారుండు, కుంభ 

'కారుండుమొ) 

కార్ముక్కమ్థుం దే. అ. కి )* గారశక్రమృుఎ సాంద్ర 
వ దట్టముగా ల! “క్ట” (| కల్వకాపీస 

శారక్రమువోట. ” సాండు, 3, ఆ. ౧౫౮) 

రి. నల్హ్లనగు. “సీ. గరళంపుంగవ్వునం గార్కుక్ర 
మ్సుచు నున్న యణుతేము _త్తెపు/గంటనరి యమర్చిల 

జావ్నావీ. ౧, ఈ ౧3౧. 

కారుషూనా* హీం.ని. క ర్తాగారము, వనిచేయుస్ల స్థలము, 

(బౌ వా 
కారుగచ్చే, చే. వి, (కారుశోగచ్చ చాన్. ఆం, 

భా. దిర్షః NK. 

కారుగోంగు. జే. ఏ. (శారుపనోయు)ు.. కొండ 

సోయా. “వ,. నిమవండ్లయచ్చపుంబచ్చ జాలు 

బాల స్మి ుచుం గారుగోంగల వెం బర్వ. ..” 

య. ర్క ఈ ౧౫౨ 

కారుకంది, చే. ది. (కారుశకంది.) ఆడవికంది, వన 

తువరిశీ. ఆం, భా, దం ౬౪. 

కారోకొను. జే. అ, క్రి. (కారుశాకొనుఎ 1. నల్జం 
బదు; 2. వ్యాపించు. స. నర్భనోళస్థితుం డన 

కాలకంఠు,క ంఠహాలవాలచ్వాయ కాళిమంబు,'నాభి 

బిలమున వెడలి కన్నట్టినట్లు, కమలవశ్రేశ 
ణకు నారు గారుకొనియి.” కానీ ళ్కో ఆ. 

క “గీ. ఆల:వివీమలచాలుతోం దులయొనర్న, కారుచిచ్చు, ద్య. ట్స (కారు? చిచ్చు. దావానల 

వజల నాళీకన, తాకీ 'మెలుంగోటారు, బాలనీల ము,కారగ్ట, “చ. . ,కారుచిచ్చునకు గాడ్పులుదో 
భుజంగంబుం బోలి యపుడు, గాట్నమె ఫభూటపూ డగుచంద ముందయగన్ లోటా. వారి, య ఆ, .9.౨, 

టరు. గారుకొనియె.” రసిక. ఊగ టి గాడా, (= 
ల్ కారును. డే. న క్ర" కాండంశ్లేయం, నాంటునట్టు 

'రెండగ్ధములకు నివి యుదావహారణములేఎ) “క! చేయం. (చూ. కార్చు) 
'కారొనియె గాఢ మంధకారము దిశలన్ హర, | కారుజైనము, బే వి గలక్క శ ణపుష్బీకళో. (శ ర 
2, ఆ. ౭౧; రె. కూడంబడు, క్రముకొను. “క. | శారుణికండు. సం. విణ. (ఆ ఈ అ) కృపాణపు. 
కారుకిొని లం కారంబున6 జాలనొప్పెం భార. శాం. 3, ఆ ఏ౬ 
శారవనె న వెన్యం, బు, భార, భష ౨) అ ౧౬౯; కారుణ్యము, సం. వి అ న. దయ, అక్కటికము. 
క్ వ మ. ్ ష య. bass స దయచేయు, ఇచ్చు 

లంగబలము, మేగ తయ బెరయ "మెయికొొని hos hai Mas Tiss రా is భార్య నొల్లక ఫణీ బ్రా, యున్న వాం 
తొంకిఏి, గ జభఘుటాసమృద్ధిం గారుకొనుచు. భారం డమృదా, క గారుణ్యము సేయం మోతనికి నుల్లా 
చో. 3, ఆ ౯౭. “మః మదభృంగాలకకాంతి సంబు సంధ్యిలోన్. మార్క. 3, ఆ. ర 

59 కారుకొను,.. జావ్నావీ. 9 ఆ. ౧౦౯. కారుదున్న . జే. ఏ. (కారు4దున్న  వనమహివమ్బు 
కారుకొముమెక నుం. ద్ట. వి (కారు?-కొము-- అడవిదున్న. ఆం. భాం దర్ప రాక. 

మెకము దుప్పి (శ. రు కారునూవు. జే. వి (కారుగానూవు) ఆడవినూన్చు 
కారుకొల్టి డక కారుకొల్జి?. (శ ర జ_గ్గిలముల'. (శం ర.) 



కోరు 

కారువనరమః*. ద. వి. (కారు3వసరము అడవి 

జంతువు. (చూ. కార్నసరము 

కారు పెసర. బే, వి. (కారుశపెనర. క. కారుహె 
నరు) అడవిపెనర, ముద్దపర్టి ౪. ఆం. భా. డ్వి. 

౨5 

కారుపోశం ద్వ. ఏ. (కారు+పోశఎ అడవిపోంక, 

చెలనవూగముళ (శర) 

కారుపోతు = కారుదున్న. (చూ. కార్చోకుఎ నవ. 
౧, ఆ. ళ౭ పు. 

కారుబుడను. చే. ఏ. అడవిబుడము, తీ వ్రగంధముళి* 

(శ ర 
కారుమినుము. చే. వి, (కారుమినుము.) మాష 

వర్జినో ఆం. భా. ద్వి. ఆరో 

కారుమునగ దే. వి (కోరుశమునగు అడవిమునగ, 
వనశిిగ్కువుళీ. ఆం. భా, ద్వి. ఈర 

కారు మెయుగు. ద్వ ఏవి, (కారు+మెముయగు పర్తా 

కాలపుమెజపుతీగం “క, కారుమెజటుం నన, 

జేవయాన కడు: జెలునొంచెన్.””య ౪, ఆ.౯౧. 

కారుమొగులు, ద్వ. వి. (కారుగామొగులు వర్దా 

కాలమేఘము. “వ, ..కౌరుమొగుటులవలన దిగు 

నగణికజల ధారతీరున ,, ,””4డ రా, ౨ ఆ. ఇం 

కారువ్ర. నం. ఏ. ఊఉ పుం. 1, w= ద ఇం 

ద్రుడు, (శే, ని); లీ. శిల్పము, (హే, నింవిణ. 
(= డా ర్వీ. ఉం 1. శిల్పి; 2. చేయువాండు. 

కారుసంవె(గలు. ద్వ వి బి (కారుగాసంపెంగలు 

థాన్యవిశేవము. ప్రబంధ. ౧౧౨ 

కారూరు. బే. వి. (కారు4డోరు. క. కారూరు) 

అడవిపల్లై. “వ, ,.వల్లియల 'వెచి కేడెలం బట్టి 

పెనంచి కారూళ్ల జట్టికాజణులకు వశంబు సేయం 

బరవసం ెసంగిం (సృమ్షరువారును, వారి. 
ఫూ. ౫% ఈ ౧౪౨. 

కాలె. వై. వి. (నం. తారక్ళణమ్) మొరకృణము, 

ఒకవిధమగుగడ్డి. ఆం. భాం ద్వి, 8౬ 

కారనుపోతు = కారనుము, ఆం. భౌ. ద్వి, ౮౨. 

భార. విరా. ౧, ఆ. ౮3. 

'కారనుముం దే. ఏ. "బె. వనము వరా, కారుదున్న. 

“చ, ..కాననువపెంట ,,.”నే స్వా. 5, ఆ. ౬౦. 

కాళము, జే వి మళ్ల : పీత తోండు తాటిదోనెం 
(చూ, కాశెమెక్తుం 

"కాం 
జ 

మ యం 

బాదులు త యాం గా కమె Ts (౮వ యై య 

కారే. దే. ఏ. (శారచానే:గు అడవిలేంగుతో 

“క ,క్యాలేళలు కచేట్దగ వక: డేగాన్ ౪” 
ఉద్భం కి ఈ ౧౨౮ 

కారేలకి. ద. వ్వ. (కారుశవిలక్ 
పర్ట్మిస (శ. ర | 

కారో త్తమము, సం, వి. ఆ పుం. కల్జు తేట, (కారో 
_త్తర మని కొందు.) 

కార్కురకము, స౦, ని, అ పు? పొలనురు:ంగుం 

ఆదవి ఏలకి, వలా 

కార్కశ్యము, నం పి స న, ఓ. కర్కశడష్ణము; 2) 

కరా (కూ రళషము. 

కార్కొంనుజకారుకొను. 1. ఒగ కక్కు. “సీ. తమ్రికెం 
పులకు నెత్తావ గూర్ప్సనిఅవ్వు చివురులు "గార్జానం 

శేయంరవ్వ. అచ్చ, ఆర ౨౫; 2. విజృంఫించు. 

“క, కరితురగనమితి: కరువీరుల 

మొనలు మొసలుకొమరునం ౫వియన్.” భార 

విరా, ౪. ఆ. ౨౭౦; 8. అతిశయించు. “కొం, 

కారొళ(-న్నకోర్కుల్ మదిక్ , బెరళ్ వెట్టంగ 
౪ య గ ఆ ౬3. “గీ. కారొని దిగంత 

ముల చానకాట్ల నడచె.”” ఆము, రో, ఆ, ౮౯. 

కార్మో.డి = శారుకోడి. “క, కుక్కలలో శబరు 
లలో? గశ్కెరచిమృటలలోనం గారో[ళులలోే 

+ ,”శీవరా, ఈ, ఆఅ, ర౬ 

గార్క్క-ని, 

కార్చిచ్చు = కారుచిచ్చు. “క. కార్చిచ్చు గలిసి 

మృగతత్కి చేర్చుకరణి, =.” భార. ఫీష్ష. 3. ఆ 
"౨౭౮ భార విరా, 9, ఆ ౧౩౨ 

కార్ను౭కారుచు. బే, అం డ్ర్ “చ, కవ వటు డించి 

యే గునుకంగా నులి గొంకులం గార్చీ ,, * అము 

ఇ, ఆ రాం: (శ ర. పాం తార ముది, 0) 

స శ్రీ కొఅంజేయు, చనం వంకేయం. wt 

ఆలికులవేణి యో రూకనివా స్తములక ముఖమ్జి 

నాంబువుల్ , గలతియ యెత్తి పోయ నవి 

కార్చుచు నుండె ఏభుంశు దోయిటన్,” చైవ 
౬ఒ, అ, ౧౧౨ గంధం గొ. 

కారనం =] శారిజను. (శః ధల 
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కార 

కార్జ్యను. సం. విం అ. న ఓ, గులిమి; 2, చెవిపి*(గు; 

విణ. (ఆ. ఈ. అ) చెపకి సంబంధించినది. 

కౌ _్దనష్టరము, నం, వి. అ న 1. బంగారము; 2. 

ఉ'మైత్తశీ. 

కార్లాంతికుండు. సం. వి. అ. పుం. జోన్యుండు. 

'కార్తికము, సం, వి, ఆన, కృతి లి కానవత్ష త్రయం క 

"మగుపౌర్టమి గలమాసము. విణ. (అ. అ) 
1. కృ త్తికకు సంబంధించినది; 2. కా ర్లీకమాన 

సంబంధి, 

కా _ర్టీికము, నం, సి, అ. పుం. కా_గికమాసము. 

కా ర్రీకేయుం(దు. వి ఆ. ఫుం కృత్తికల 

పుత్రుడు, కునూరస్వాష్టమి. 

కా_ర్జె. దై. ఏ. (సం కృత్తికా 1. కృత్తిక యను 

సత్మత్రము+ “సి “స్కీ కా; ఛాయస మబ్దగర్ళుని 
తార మాషము,..”” భార. ఆను. ౨, ఆ. 3౭౮; 

డి. (సరి, క్రాంతికఏ సూర్యం డుందునక్ష త్రము; 

అందు సూర్యు. దుండుకాలముః 

చి త్తకాైం 

నం, 

ఉఊదా;:లాా 

కార్పటము. సం* వి, అ, పుం, 1. చినిణినబట్టః 2 

లక్క 

కార్పటికుండు. ఖు. కొమటి. 

(అ. ఆ. ఆ్ర 1, కాఘాయవస్తమును. భరించి 

తీర్ధయా కలు చయువా(డు; 2, కర రండు, 

వనీయందు చేర్చు గలవాడు. జ ఎ; ల 

గంగాదిజలము (గంగకావిడి "మోయంచుం దిర్థ 

యా, వేయంవా'6దు; డీ వరలమర్మ్మ "సు౪లీ( 

గిన వాండుః 

నవవ ప విల. 

కార్పణ్యమా. సం, ప ఆ నః l. చారి దృ సము; 2, 

లోళ్ళిత్వము; ల. దైన్యము. 

శొార్పసము = కొరువనరము, ద్వ ప్, (కారశేవన 

రము) అడవిమృగము; ప కో, 

ర్పసరపుంబాలవే నివురంబాణిన నిపస్వరయోగి 

రంబుతోల చంద్రా. ౨) ఆ. ౮౬, 

శార్వ్పాసము, సం, పి, అ. పుం. నః l. సృ త్తికాయ; 

2, వ్ర శ్రి; తే. నూలు; ఓ, బట్ట; లీ. కాగితము. 

విణ, (అ. ఈ. అఎ,వ w= లికి సంబంధంటినదు 

కార్వ్చాసీ, సం, వి ఈం స్తీ పర్తి. 

శార్నారి. వై 

శార్యభారమును. దీర్సువాఃడూ. 

గ86 

= విణ, (నం, కార్యకారి, 3 పీర్చరి, 

శ. ీ  (క ఛీర్చరి 

కార్యా 

కార్చారి.. దిట్ట యనం. గీ గాగ్యక _ర్తకుం 

వెలగ...” సొం, ని, మాన ౧౧. 

కార్త ణము. నం, ఏ, అ. ని మూరికాదులవేం 

జేశంనుచ్చాటనాద్నిక్కియ చిల్హంగి. వణ. (అ, 
ఈ. అ) 1. ఇఆ వేలుదాశం బని చేయునది; 2. 

వనియందు నేర్పు గలది; 3. కర్త గ 

ధించినది. 

సంబం 

కారారు:ండు, సం. ౧ ఆ. పుం. 1. శిల్పి; 2. కమగి, 
- ర వ 

కారుడు. నం. విరా. (స, ఈ. 29, గర వీడు, 
= జాజీ 
వని వేయుస్వ భావము గలవాడు. 

కారుకము. సం. వి. అ. ఫు l. వెదురు; 0 

చెద వేము; లె. ఎల్లగన్నేరుశై. న. 1. విల్లు; 
ది ల రు) 

2. ధనూరాళి; 3. దు+దియేకువిల్లు, విణ. (అం 

ఆ. పని మడు wa గల. 

= కారుమెయింయగు. సీ. కారె అుంగున 

డ్, రాం రి, ఆ ౧౮౯. 

కార్తూగులు = 5 "రు మొగులు, నను. ౨ ఆఅ ౧౧౫: 

కార్యకాండు. మి. వి. (కార్యమచకాండు) 

కార్యము. సద్ది సీదింవంజేసి హను న "ందు. ఓ6ర్వ చ తిన 

వలదు వై నప్పు న నవలిక దందువిడలం దీర 

కుండు. న్ గాహయంండి యుండి కెలాంత 

రమున నౌంగార్యకాండ యంకళాండొె న్భ 

పుడు” ఆము. ర, ఆ. ౨౬౩. 

౪ కార్యదర్శి. సం. విణ. (న. నీ. న్ కార్యము సం 

చేర్చు వాడు. 

కార్యము. సం, విట న 1. వని; 2, ప్రయో 
జనము; రి. అక్కఆ; &. హౌతుపు; 5. జన్యమం. 

(వ్యతి. కారణము); 6. వ్యాబ్యేము; 1. జన్మ 

లగ్నమునకు దశమస్టానము; రి. సాటక్రమునందలి 

క థావర్యవసానము. విణ. (అ. అ అ కర్త 

వ్యము, చేయదగిన. “క. ఫలములయుడ 

ద్రైవోర్నణా, కలనవరుం డగుచు. గార్యకర్శము 

నడపకొ, వలయున్ ,,..” ఛౌర. శాం, ౧, అ 

౬౯గా “క, ఇఏె కార్యమ యని వర్శిగ్మహింపునము 

చెమిన్. ” భార. ఆది, ౬ఒ ఆ ౨౨౬ 

కాక్యి* సం. విణ. మానా ఉద్యోగి; 2 . 

కార్యార్థి; 3. వ్యాక్యెమున నున్న వాండు, 

శార్వాకు. జ బి. తృణవిశేవము. వాంన గీ ఆ 

శం 



కార్మి 6 

కార్శ న్ధ్రమూః నం వి ఈ న. lL. కృృశత్య్వము, చిక్కు_ట; 

~ 

7 కాటు 

నొడికంబుగ వండుదు చెల్చకూరలున్.” భారం 
2, తగ్గుదల; 3, సన్న ౭దనము. పుం. Ll, మద్ది; విరా, ౧, ఆ. ౭౭. *క...మిముం గాణియ 

2. కచేోరము; 8. లకు చముసోం వెట్టి...” భార ఆను ౫ ఆ. 3౭3; 2, 

కార కండు. సం.విణ, (అ. రికా. ఆ.) కృషీవలుడు, | దండించు, శిక్నించు. “క. నరకం బెట్టిపి కలప 

దున్ను కొని జీవించు నాయడు. కరులక జము: తెట్టిభంగిం గాజీయ వెట్టున్*” 

'కార్టాపణము. సం. ని, అ. ఫుం. న. 1. పదియాణు భార, ఆను. ౫% ఆ. ౧౬౯. 

వణములయెత్తు; 2. కర్ష మెత్తు 'వెండిటంకము. న. | కాజు. యు. వై, అ శ్రీ (సం తర్ 1. 

ధనము, ఎన్మవించు. “శా. మోమాళ్ వెల్వెలంబొజం 

కార్డి కము. నం,వి, ఆ పుం. కర్ష మెత్తు వెండిటంకము. 

విణ. (అ. ఈ. అ్ఫ 1. కర్ష మెత్తుగలది; 2 ఒక 
కర్ష మిచ్చి కొనంబడినది; ల. దున్ను టకుం దగినది. 

కాలి. కుడు. సం = కార్ష కుడు. 

కార్డి. సం. వి, ఇ న్ు. మన్మథుందు; 2, శ్రీశు 

wr ఈ, §ీ ప్త పిల్ల పీంచ ర. 

క నము సం. మిం హా న్ కృవ్ణశ్వము, నలుఫుః 

వైషు గీ ఆ, ఏరా, 

కాళీయ, వై. వి, (నం. కారకా. ప్రా, కారి ఆ) l. 

కష్టము) దుసి స్థితం కక్ష .ద్రౌ అ సయ్యెడలం, 

Es 'పౌటిలైచె, క నిట్టి 

కాతియ వుటైన్.”” భారం విరా. ఈ, ఆ. తకం: 

“డా... ఈ, ఆతడే మచద్చలంబునకు6 గాందగ నే 

వివిధా స సంపదల్ , మోజీన నీవె సూడ...” 

భార. కర్ణం 5, ఆ. ౧౦; 2. బాధ్య యాకన, 

“క్క వే టొకనిలు గొని విమకుండు దూజులణగ 

నారి మేన నాంటెం దొమ్మదియముల్ , మాటెనుబ 

దింటం బొదివెం,గాలజీయగా మజకియం6 బజపె 

గమికొనం దూపుల్ *” వారి. ఊ ౧, ఆ ౧౫౭; 

8. నలుపు, ఆం. భాం చ, ౧౦౮౫ 
\ 

కాొలీయవడు. వై. అః ఈ * (కాణీయగావడు). 1. 

చాధవడుు యాతన నందు. “క మనుజు వరిం 
చక మనుజాం)గన మనుజాశను వరించి కాణజీయ 

వడునే” భా. రా, నుం ౨.౨౨; 2. ఇదుమలు 

గుడుచు, కష్టముల పాలగు. “ఆ జూదమాడి 

ధర జండు రాజ్యంబు, ననుజులను బ్రియాం 

నను బణంబ్బు గాంగ నొడ్డి యాడి కాణీయ 

వడండె...” భార విరా, న్ ఆ. ౨ర౫. 

శాజీయవెట్టు, ద్య. స కి. (కాణీయగా పెట్టు) 

క, బాధ పెట్టు, “ఊ, ,, మేల గాణీయ వెట్టిద్దైన 

గన్నుంగవ నామోద్శాశ్సువుల్ గాణ,” 
దశా, ౨, అ ౨౯౯; 2, రాలు. “ఊం కోజులు 

దీటుచుకా నయనకోణములకొ దవానస్సులింగ 

ముల్, కాజు:గ,.” వారి. పూ. రి, ఆ ౧రర. 

చే. ఏ. (క కార్ 1. ఆజ్ఞానము. “క వేజుగం 

గనినకా ద్రకృతికి?, జాఆవిడిచినట్టు శనదు 

సుజానము న,క్కా_జు విడిచి తనకంటెను, మొఆ 

నొకటి లేమి గాను మెయికొనవలయున్.” 

భార. ఆను. ఈ; ఆ, ౨౦౨; 2, నందంశకము, 

పట్టు కాజు. “గీ, మోజు సందంశకము “పీరు కా 

అనంగ ఆం. భా. ద్వి. ౨౯౮. చంద్రా. ల, 

ఆ. ౧౭; ఏ. కామవికారను, “వ,.. 

పనులై తిరుగుచు...” వారి. పూ. ౬ అ, ౬౭. 

(“కారు ము ద్వి) బ. 1. పరుషోక్తులు. “జ... 
మాటలు చి_కమునందు నిల్చకేంగాలులు ప్రే 

దన్...” భార. ఉద్యో. 3, ఆ ౧౦౭; 2, 

అసతో్యో క్తులు “ఆ. ఇవముసూడుకొలపుటేలి 

కల్ మూస్నెందుంగాయులాడి రనినకతే 

యెజుంగ.” అచ్చ. అయో. 30; ర. గర్వో 
కులు. “ఆ. నీచులకు బలంబు చనెట్లన వరుసని, 

శాయి లజచు చుసి, +,” ఫారం కర్ణ, ౨, ఆ. 

౯౮ విణ. 1. నీచము; నింద్యము. కీ, వేద 

ముల్ గాజు వేదృుములు మతంబులం సమ్మతంబులు 

. వరాహ గా ఆ ౫ 2 చ్రారము 

కఠినము. “ఆ. కన్ను శెణ్తిచేసీ యన్నులం గని 

కాబుహూంత లజచె దేమి కోకిలంబళ రసిక 

ళో, ఆ. ౧౭౦; 8. న్యర్థము, శువ్య్క-నుం ' ణి 

ఘట మంచుం జట మంచు గాబుయు క్రులః 

బెంచు దువ్రతౌర్మి_కులకు దూర మగుచుల' 

కాం లొ అ, అలిలిం; ర్త సాం వ్రము, దట్టము। 

pin 



"కాజు 

“క, కాజఆడవిం బజచుమృగముల, ను+జడకయ 

తిగచి...” భార. ఆది, ర, ఆ. ౧౯. 

కాటుకిొను = కారుకొను, (సందడించుం 

ఘన్మ ప్రక రంబును బో తె. గాజణుకొం,చుం దజ| 

వెన దంతిభటసుందర *కీశనరాళి 'గ్రోలలాం 
భార. ఏరా. ౫, ఆ. ౬గాం 

రు 
అయ eve 

కాయుకొమృుల మెక ము. ద్వ. ఏ. (కాటు+కొముల+ 

మెకము సాందృశ్ళంగమృగము, దుప్పి* ఆం. 

సనం. తిర. లొ 

కాజుచే. చే. స. (క్రి. కొటింజేయు. (శో. రు) 
కాలోొడైకాయడు. దే. నిజ, (కాలో డైము కాడు 

పరుష భావషణము లాడువాండు; గరిషః కకం 

కాలో డై కాండు బజముణియుంను, బారము ముట్రంగ 

"లేరు బహుదుఃఖములన్ .” శేష, 3, ఆ. £౬౯. 

కాలో డ్రైము, దే, ని, (కాజుషాదథైముం) 1. వరు 
పోరి. ఆం భె. ౧౧ ౭; 2, తెరుగుంబాటు 

మాట.“శా,..ఆది రా 'కొట్ొ డైమా చేను జె,ప్ప 

స్నీ విప్పని కొవ్వుకోమి యిది,” 
గి ఆఅ ౬౧. 

కోల. సం, ని. ఆ, స్స, l. కలిగొట్టుశీ; 

కజ్లసో; ర. పెన్నేరుల) ఓ. నల్ల తెగ 
లు ధం 

మంజిష్నిశీ; 6. దురం 
© ల 

'కొాలకంఠము., నం, వి అ, పుం. 1. ఇమిరల్లి 2. 

పిచ్చుక; 8 కాటుకపిట్ట; &. వేసీ; రీ, కూకు 
రుగుండె, విం, (అ, ఆ, ఈశ, అ Li నల్జనికం 

కాలకంఠళుండు*, సం, వి, అ. పుం, శివుడు. 

కొలకము, సం. పి, అ పుం. 1. పుట్టుమచ్చ; 2. 

లక్కు; 8. సీటిపాము; ఉఓ. కంటినల గుడు. నం 
ou 

1. కారిజము; 4. కలివేముశీ. విణ. (అ. లికా. 
ఆ నల్లనిది. 

ప" 

చం. రి. 

* సలజీల 
ద oo 

డో; ర. 

'కొలకీలము. సం వి. అ. పుం. కోలాహాలము. (వాచం 

కాలకుంఠుండు, సం, ఏ. ఆ. పుం, యముడు, 

'కాలకూటము, నం, వి, అ. ప్రుం* న, వోలాహలవిషము, 

'కాలకృతుండు, సం. వి, అ. పుం. సూర్యుండు. 

కాలమేవము, సం, ఏ. అః పుం, 1. కాలముపుచ్చుట; 

డి. కాలయాపనము. 
శెలఖంజనము. నం* వి, అ న, 

కశారిజము. 

కాలఖండము, 

658 కోల 

క'లఖఎడము, సం = కౌలఖంజన ను, 

కాలసోచరుండు. నం, విణ. (అ, ఆ. అ) కాలము 

నకు సశయొనవాందు, కాలధర్శ "మొందినవాండు, 

మృతుండు. కన. ఈశ్వ్వరుండు నానికి చైదగ్శి 

యం దజువది వేవురుగొడుకులను కై బ్యయం 

దొక్కకొడుకుం గా వరం బిచ్చి యయ్యాణువది 

'వేవురు నతిదర్పితులై యేకకాలంబునయగాలగోచ 

రు లగుదు రనియం నయొ్యొక్క_గొడుకు వంశకర్ప 

యగు ననియు ఇప్పి యదృశ్యుం డైన” భార 

ఆరం 3, అ, ౫౧. 

కాలచక్రము. నం, వి, అ, నం చశ్రాకారను7ా. 

దిరుగు చుండుకాలము. 

కాలజ కో తి a నం. an ర్స పుం. = కాలజ్ఞముః 

“ము గాలజ వ, లిరుతం బెటు 
్రీ 9 99 క్ 

జెలంగు మానకుపితేస్త్ర కర్ట దంభా'శియె. ఆము, 

గ ఆ. ౧౦౫ (ఇ గాలజ్ఞషృత్తి యనం గోడి 

యనియు గోయిల యనియు గూడం జెప్ప 

వచ్చును 

I .కాకున్నం 

కాల న సం, వ. అ. పుం; 1. కోడి; 2. ఫపోయిల, 

కాలబజ్ఞు'డు. సం, వి, ఆ. ఫ్రం, జోస్ఫుండు- విణ. (ఆ. 
ఆ. అ) ఉచితనమయ మెణీగనఐాడు. 

కాలటుక. చే. వి (కొలుషాఅటుక కుండ లుంచు 

కొనుటై "రండు మొనలు నిర్మువ్వక్కల గోడల 
యందుం బొదిగి యూంత7గాం గాళ్టుంచి యడ్డ 

ముగా నమర్చిన మ్రా,నుః (శ. రఎ 

కాలధర్మ్మము, సం, వి. అ, పుం, 1, 'కొాలముయొక్క 

ధర్మము; 2. మరణను. 

కాలవక్వము. సం. విణ. (అ, ఆ ఆ l. కాలము 

చేతచే చరిపొాక మందినది; డి. కాలముచే వరి 

పాకము చెందినది, మృతినొంద సిద్ధమైనది. కన 
ఆని జనార్హనుం గనుంగొని యకట కాలుపక్వ 

మయ్యె సీనరవతి ప్రకతి యెల్డననుడు, , ” భార 

ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౭8. 

కాలపర్యయము. సం. వి. అ. పుం. కాలవ్యత్యా 

సము, కౌలపుమార్చు. భారం మొ. ౧౮౮౩ 

కాలసపాశము. నం, వి, ఆ పుం, 1. యమషసహాశము; 

2, ఉరిత్రాడు. 

కాలప్ఫష్టము* నం. వి, ఆ, పుం. l. ఒకజా తిఇల్లీ; 

డి, శాపులుంగు నః కే, విబ్బు; 2, కద్టనివిలు. 



కల వ్రభాతము. సం ఏ అః న్, శరదృతువు కాలికేయముః భం, సిం స న్, మచ్జీగ. 

(శ, ని 'కాలసర్నము, నం ఏ ఆ, పుం, నల్ట త్రాచు, కన్న 

కౌలవ. నరం ఏ, అ, పుం, క్షే నలుపు 2, "వేళ; 3, "దర్పము, 

నోయిల &. కంటి గుడ్లు: ర్, మరణము; 6. కాలనూక్కము. నం, వి ఆ న 1. నరకజేదము; 

మూండుసంఖ్య. నః 1. ఇనుము; 2. కాలీయక 2 మృత్వ్యుహేకు చగుసూ త్రము, (ఉరి త్రాడు 

మనుగంధ ద్రవ్యము; ల. కక్కో_లకముళీ* విణ, "మొ 8. కాలమును నడపునూ తము. 

క. (ఆ. ఈ. అ) నల్లనిది; 2. (అ, ఆ. ఆ) కాౌలన్స_ం౦ధము, నం. ఏ. అ. పుం. 1. చీకటి మాను; 
క్రూరము, దుష్టము. 2. తుమికిశ 8. పొగడి. 4. జేలాసళీ; లీ. 

కాలముఖము, సం. ఏ* ఆ. పుం. కొండ ముచ్చు. మేడిళ, 

కాలముచేయు. మి. అ. క్కి చచ్చు. “క,,,మాయ కాలస్థాలి. నం. వి. ఈం స్తీ పాటలి, కలిగొట్టుళే, 

గోవు వడుచుం, గన్నుగృుడ్లం దిరుగచేనీ కాలము | కాలవారణము. సం. ఏ. ఆ. న, ఆలస్యము, జాగు. 

వేనెన్” వరావా, ౧౦, ఆ. ఈం, అం. నం, | కాలహాని, చం. వి. ఇ, కీ = కాలహరణము. 

మాన. ౫5. 

౧ 
ml 

క క లమేషి. నం, బి, ఈ, స్తీ 

కాలాయ. జే, అ. శ్రీ (కాలుఆయ కాలూందు, 

స్త కొంతకాల మాంగు. “గీ, తిమురుము ధ్యాహ్న్న 

నల్ల తెగడశో; ల. మంజివ్ట మయ్యొను చేవ యిచట చేడు కాలాలి మా 
కశాలమేషిక. నం. వి, ఆ. సే = కాలమేషీ, మందపాండి చూచి, గోరసముం చాయసంచాలు 

కాలయాపనము. సం, వి. అ, న, = కాలక్నేవము.| నారగించి, న్మిగృవాం వ్రైనమము మన్నించ 
కాలయోగము. సం. ఏ. ఆ పుం. 1. నిధి; 2. వలయు.” పిన, శకుంం ౧౩ ఆ, ౧౨౩. 

కాలముయొక్క_ కూడిక. ॥ కాలారీశము. నం, వి. అన కాలాతిక్కృమణము, 

కాలర్మా త్రి. సం. వి ఇ, ఈ స్త్రీ 1 ప్రళయ| యుక్షకాలము దాంటిపోవుటగ క్లో, కాలాతీలే 
కాలము; 2. చీశటిర్నా క్రి; 3. దీపావళ్యమా వృథా సంధ్యా సంధ్య స్త్రీ మైథునం యథా 
వాస; శ. మానవజీవికముళో _ జెబ్బదియేడవ (వాచ) విణ, (ఆ ఆ. అ) యుక్తకాలము 
వత్శరమున నేడవమానమున చేడవనాఃటిర్యా త్రి; 'దాంటిపోయినది. 

ర్. దుగ్దాభేదము; 6. నదీభేదము; 7, యముని | కాలానుసార్యము. సం, వి అ, న, 1. సిలాళిత్తు; 
భగిని, 2. ఇరుగుడుళో తి. నందివర్థనమాసే; ఢీ, నుగంధి 

కాలరి. చే. వి (కొలు+అరి) 1. వదారి, కాలి. (దృవ్యవిశేషము. 

బంటు. “సీ. చేగలమెకములం జెండుబెం డొన | కాలాయనము. నం. వి, ఆ, న ఇనుము. 

రించి కాలరిపౌంజుల చేల జమరి.” అచ్చు, సుం. కాలొరి = కాలరి, 1. (కాలిబంటుఏ) “డక. కరు 

౧౦౯౮. ఆం. శే. 3౨౧; 8. దూత, . చారుడు. లతో వారులతోం గాలారితోడ.” ద్యొ్వద అలీ 

“వ...మనము వెన గలకాలరుల వేగం బుచ్చి, మన్యు చర్మికతృము. ౧౪6 పు (బా); 2, 

..” భార ఉద్యో, ౧. ఆ. 3౭.,(దూశా| జనులమోంద జమచేయుపన్ను. (ఆం. పద) 

గచ్చంతు క్నీన్రుగాకి అని మూలము; లి. వథికుం | కాలిక్ష, సం. ఏ. ఆ. స్త్రీ 1. పార్వతి; 2. ద్రౌపది; 
డిచ్చువన్ను, అనుపు”” అం. భౌ ద్వి ౧౯౨ | 8. వ; ఓ. ఉదుక; ర్. బొన్ద; 6. నలుపు; 7. 

కాలరు. ఆం. ఏ. చొక్కా_మెడపట్టి. రోమావళి; రీ. నల్జకిచ్చుక; 9. మేఘావళి; 10. 
శాలవేయు. బే, నం శ్రీ" (కాలన్ + వేయు కాలం మద్యము; 11. చెలవారీవడ్డి; 12. జటామాంసి; 

టా 'పా,యిమాందం బెట్టు. చాః=గిన్నె కాల 13. 'కారుకొబ్లిన్తో; 14. నల్జసీర్యా; 15. నల్హజీల 

వేసినది. కజ్ణ?; 16. తొగరిమన్ను; 17. కేలుకోొండిశీ; 

కాలశాకము. సం, వి. అఆ. పుం. కృష్ణనింబము; కణీ| 16. కరకళో 19. అశ్వదంతళేఖ; 20. నైవ 

చైేముళ్లో, లే నము. 

1. కారుగచ్చళ్; రి, 

(re 



కాలి 

శాలికంజేము, జే, వి. (కాలుషాకంచము ఎ), ఇనుకలో 

కాలితో గంచమువశెం. జేయునాట్క, బొల 

క్రీ డావిశేమము. “బీ -కాలిక్షంచంబును ద్ 

గుజ్జము. ,..” వాంస. క ఆ. ౧౦౬. 

కాలికడ = కాల్బు_డ. (చూ, కాల్మ్బ_డ) 

.కాలికడియము. జే. ఏ. (శాలు ాకడియము అంచె. 

(చూ, కాల్క- డియమా. 

కాలికజ్ఞ- చే. ఏ, (శాలుచాకజ్ఞ) పాదుక, (చూ. 

కాల్లజ్ఞ) 
కొాలికము. గం. వి అ. కుం కే క్రాంచపక్షీ; రి, 

బొస్త, న 1. వగ; 2. కృష్ణచందనముశ. విణ. 

(అ. ఈ. అ) 1. కాలమునకు దగినది; 1, కాల 

జన్యము; 8. కాలకృతము. 

కాలిడు, చే. ఆ శ్ (కాలుఇడుు చొచ్చు; 

అడుగు పెట్టు. డు, _న్పపాలుసాళలకు: గాలిడ 

ఇందును జోటు లేక...” భో. ౭,ఆ. ౧౨౦; 

రి. కాంపురముండు. “చ...నీయనుజయు చేను 

గాలిడుదుము,..”” నేం. కంచం ౧, అ, ౨౮౬ 

కాలితెరువు = కాశ్లెరువు. (చూ. కాళ్రెరువు.) 
కాలిత్రోవంబే. ఏ. (కాలు త్రోవ నీకవది, నడక 

బాట, ఆం. భా ది. ౯ “ఆ. కాంచి యాత 

డొక్కకాలిత్రోవయు నంత, గాంచి... 

ఆమం. ౬ అ, ౧౬ 

కాలిన. చే. ఏ. (కాలుశేనడం పౌదచఛచారము, 

కాలినడక. (శ. ర) 

కాలిపొరువ. జే. వి (కాలిషాహెరువు మల్హ యద్ధ 
ములోని మెలకువలోనొకటి. (ఆం. పద.) 

కాలిపుట్టువు. చే. వి. (కాలు+పుట్టువు) పొదజుండు, 

శూద్రుడు. (శ. ర్ఫ 

కౌలిబంటు. ద్య. వి (కాలు బంటు 

కాలరి; (శ. ర 

కాలిబోను చే. వి. (కాలంలోను) ఒజకవిధ మగ 
బోను. పూ. ఆలీ ఆ. ౨౭. 

శాలిము. నం. వి, నొ, పుం. 1. నలుపు; 2. చై_వర్ణ ము. 

కాలిముల్లు, చే. వి. (కాలుముల్లు) కాలున 

(సృచ్చుకొన్న ముల్లు. “ఆ, చెప్పులోనిణాయి చెవి 

లోనిబోరీగ, కంటిలోనినలును కాలిముస్లం, 

నింటిలోనిపోరు నింతంత గాదయా, విశ్వదాభి 

రామ వినురవేమ.” (వేమన విణ, (శాలిలోని 

పడాలి, 

690 కాలు 

ముక్లి వంటివాడు క్షణక్షణ'చాధకుండు. a 

గాలి, కాలినుల్లు కళృళ్చారిపాలివిడుగు, రావ 
ణంండు డించె భువనముల్ రక్షిం ఇంచి టాం 

రౌ. ౧, ఆ. ౧౮౯. 

కాలిమూంక. జే. ఏ. (కాలుగేమూ.కు కాల్బలము. 

“కీ నూట్రి కొక్క_ండె చాలి మేటిమగంటీమిం 

గాల్ముదృవ్వుచు నుండు కాలిమూయక” రంగా. 

౧, ఆ. ౧౨౭. 

కాలియ. వై, విం (నం, కాళికా పిశాచము. “ట్. 

కాలియ వట్టినట్టు కడుం గంది కృశుం డయి 

“44” మార్క, ౧, ఆ. ౨౨౬ 

కాలీచి. సం. వి, ఈ. స్తీ = యముని న్యాయవిఛా 

రణస్థలము. 

కాలు, డే. అ. శ్ర 1. ద్గమను. “ద, «కాలిన - 

యట్టి మ్రోడుడై ,వడి,.. సార. 3, ఆ. రోజ; 

2. మండు. “గీ. సతి వియోగాగ్నిమనములో 
సంతతంబు:, దగిలికొని కాల...” కు. నం. 3, 

ఆ. 330. వి చొ. (క కాలు. త. కార్ 

1. పాదము. “ఆ... చేల. బెట్టి కాలం జమర.” 

భార. శాం. 3, ఆ. ౪౭౪౯; 2. నాలుగవవంతు, 

న, మూలనక్షు క మునయందు మొదటికాలం, 

గేం దృమున నాంగిరసుం డుండ... కాకీ. న్ని, 

ఆ. 3౨౬; 8. మంచముమొ. నానికోడు. 

“ఉ., ఎకంగటి కాలం నమయదనా దువు.. కై. 
౫, ఆ. ౮౫%; ఓ. పద్య పాదము. “కీ __ ఈమూంటి 

కత్షరంబులు నమం బన్ని'కాళ్గే...”” అచ్చ, ఈ 
౧౮౧ 

కాలుడు. సనం, వి, ఆ. పుం. 1. శివుడు; 2. 

యముడు; 9. శని; ఉ. ఒకానొకవిశ్వీ దేవుండు. 

కాలుకంబము. ద్య.' వి. (కాలు4-కంబము.) ద్వారము 

యొక్క వ్రృక్కవెక్కం (శ్రా “నీ మరుండు 
శృంగారవీథు లేర్పజుచి తనదు, పేర నొకెపేంటం 

గట్టి సం్రీతిం దోరుణాల నుంచినకాొలుకంబా 

లనంగం గలికియూరులు శెలంగనం బై6 గాంచి 

“మె జయలో బం ౨, అ. ౧౧౫% 

'కాలుకొను, బే, అ. శ్రీ (కాలు శకొను 1. కాలితో 

నడచు; నడచు, “సీ. కాలుకొన్నంతయుం గడు 
చవేగమునం బాణి..." నిర్ణ. ర, ఆ, ౬. ౬, ఈ 

ఏ క విక్రం ౬ ఆ ౧౦౦; 2, కాలు, (చూ 



శాలు 

శాలుకొలర్చ) ర. చ్యాపించు. “కీ, అంతకంతకు 

చెక్కు_చు సంతమనముం గాలుకొననీక చం 

(దృుండు గ్రాలె నధిప. * భార చో % ఆ. 

92%; టో కాలు మోపు; ఫ్... (చూ. 
కాల్క-నుం 

కాలంకొలుపు, బే, న, కి, (కాలుకొొను. ధా. సే) 

కాలుకొనం జేయు మండించు. “గీ. కాలుకొలి 

పిన 'పావకజ్య్యాల లనంగలో వారి ౨, అ ౭౫ 

' (రూ. కాలుకొల్పు) “చు. . ,వాత్యాన నానిల 

లి... శుక. 3, ఆ. రఠరణా, "చేగంబునం గాలుకొ 

కాలుగొను. = కాలుకొను. (చూ. కాల్లాను 

కాలమనే. చే, సం [గ (కొలుధా, ప్రే) కాల 

జేయు, దహీ చు, (చూ. కాల్చు 

కాలుచ్చే జి. వి, (కాలు? కచ్చు. వేంయటసాధన 

విశేషము, కొట్ల బుధించునొకవల, “క మిడి 

బోనల గాలుచ్చుల, బడంపహోలియం6 బోంన 

అలోనువజీ వియంం లేళ్ల కొవడి గలజింకల నెల్బక్, 

బోడిచిరి కడు చెంచు లాజుపుల జెద లదరన్.” 

య. ౨, అ, ౧Fొ. 

కాలుదన్ను. చే. అ. (క్రి. (కాలుఢాతన్ను  కడలక 
నిలుచు. (చూ. "కాల్టన్నుఎ) 

కాలందివియః ద్వ వి, (కాలు4దివియ.) కాగడా. 

(క. ర 
కాల్ముదృవ్వు. జే. అ. శ్రీ* (కాలు తృవ్వు.) క్షే, 

శాధతో 3 ద్రవ్య. స్స్ మహో, గ 

శ వజ్రవిన్హైాక పొకరవమ 

గొలువ గాలుద ద్ర,న్వచు నుండె" దత్వ్చాలమూల, 

మున ములు రౌద్రంబు మునుకొనంగ, స 

విక్రం 3, ఆ ౮౦; 2. అకారణముగా సిద్ధపదు. 

(చూ, కాబ్ద్రవ్వు-) 

కాలుద్య్బొక్కు. చే. అ. డ్ర్ (కాలు, తొక్క.) 

ఆభిముఖు: డగు, ఎదపవడు.' ES కో 
మహాస్థాన భూమి యందు”,  గాలుదొ ద్ర ఠాంగ 

నోడు. జుడాలుండై నం; గదలం ప ప దివిజి 

గంగాభవాని. (నూకకవిచాటువు “గీ... 

వ సుము,, 

కాలం 

ees గవిసెం గదినె ననంగ వాఖ్య అయి 

యొవ్వు, నఫీమాఖు డయ్యె ననుటీకు.. + అ. 

శీ ౧౭. సం కి. 1. వెంబడిచు. “గీ. వెలువ 

నిను రాజకీరంబు ఇట్టవక్టాంగలికి నినురాజవాం 
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జంబు కాలు ద్ఫొక్కె, మం-చిశకునంబు లివినొ 

నామాట చూము కన్నె యీలోనం 'బెంజ్రైగాం 

గలదు నీకు విజ, ౨, ఆ, ౧౫౯; 2. పెండ్రాడు. 

(చూ. శాల్ట్ర్రాక్కు-) వి. పెండ్లి. అం. భా, ద్వి, 
౧౭౭, 

కాలంవడు, ద్వ. అ. శ్రీః (కాలు!వడు) చిక్కు 

కొను. (చూ. కాల్పడు 

కాలుపలము. మి వి. (కాలు సలము) వలములో 

నాల్చ్లవవంకు. ఆం. ఛా, దిగి. ౨౬౯. 

కాలుపు, చే. వి, (కాలుచు. థాం) "కాల్పుట, (చూ. 

కాల్బా-) 

కాలుబలము. మి. ది. (కాలు?+బలము) కాలీనడ 

కను జకువేక “ఆ, చపెనెం 

భార. భీష్మ. ౨) ఈ ౧౬౫ 

గాలుబలము , , 

కాలుమడిః డే, ర్క (కాలు-మడీ. మూత్రము, 

(చూ కాల్మడి) 

శాలువుడుయమే. దే, అ. క్రి. గాలుఖమడుంచు) 

మూూర్రము విడుచు. (శ. ర) 

కొలుమానిసి. ద్వ వి. (కాలుగామౌానిసి౨ కాలిబంటు, 

పదాతి. "సీ, , , మొగ్గు నేనుంగుం బడుకాలంమాని 

సియును.” భెరం దో, “ఏ, ఆ ళల 

కాలురి = క్ "వలివాణును గాలు 

' ఉ, వారి. రో, ఆ. ౨౨. 

కాలువ. వై విం (స౫ కుల్వాా. క కాలుంవెం 1. 

కాలుచ్చు. 

రులును, వలలఏ** ఫై. 

కుల్య, కరీ పాంయిుటకుం (దృ వ్వినమార్హము, Wa 

లోనిజాతొట్టి నిండి శాలువగం లాగి” అము. 

౬, ఆ. రా ఆం. శే, ౬ఏ; 2. వరంచర “సీ 

అలిగి యర్జునుఃడు చాలంపకాలువ లోలి నడ 

రించుటయు, ..”” భారం ఫం 35, ఆ. ౨౩౪౯. 

కాలువల = కాలుచ్చుః* “వ,..కౌభునలన నురుల 

బోనుల...” పిన. శకోం. ౨, ఈ ౧౮. 

కాలంప్యుము. నం. ఏ. అ. న 1. మనో వై కలము; 
కలంత; 8, మాలిన్యము; బురద. 

కాలుసా౭చు. దే. అం క్రి" (కాలుషాచాయ dl, 

(ప్రయత్నించు దీక్షపహీంచు. కి ఎన్వండు 

సీ దిత్త మెరయముందుచున్నాండు వై వల్యపదవిక్తై 
కాలుసాచిి” హర ౨, ఆ. ఈ3; 2. 

వ్రయావామగు. (చూ. శాల్చాంచు, 
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శ *లరాందు. చే, అ. శ్ర (కాలం చాఊోందు. l. కాలం 

“మోపు, “వీ, దీనికా నల్జాడంగానెకా గర్వించి 

యంంర్విం క్రై తుసకుం గాలూందం గలిగె ఆము. 

క ఆ, ౧౦౫ నైష 1 ఆ ౧౨౭; 0. నిలుచు. 

“క..వ్కవట్టునం గాలూ.దక  నిజ్యవట్టణమున 

కరుగుదెంచి. ..”” విక్ర,- ౨ ఆ ౨౨౬; రీ 

ప్రజేశించు. “క. బాలక్ష ముడరి తరుణిము, 

కాలూద గ...) వా, రాణ ఆ. ౧౧౦౪; &. 

'కాలిమోందనిలుచు, పోవ సీదమగు. “క ఈలీలం 
గొంతకాలను,బాలామణి సంచరించు ప్రాయము 

నాడే “కాలా:ఏ యు న్నయిండిర,తాలిమి వెడి 

నిలువ కచటు తలఃగినయంకన్.” హంగ. అ, 

ఆ. ౧౪౯, 

కాలేయకము. నం వ. అ 

న. ఫపీశచంవనము. 
కాలేయము. నం, పి, అ, న, 1. కారిజిము; డి. నల్హ 

అగలంళో; 3. పీకచందనను. విణ (అ, ఆ. అ 
కలియుగమునకు సంబంధించినది. 

కాల్కు_డ. దే. వి. (కాలంగాకడుం మంచమునం గాట్ట 

"పెట్టుకొనువై పు, కాళ్లకడ. “గీ, అతంయ వవ 
డింప మును కౌొరవాధినాథుండరిగి తలయెంపి జన 

నున్న తాసనమున, నుంగెం బదవటి కాల్క_డ 

యొద్ద కల్లం జని వినమ్రు. డై నిలంచుంగె నవ్య 

సాచి.” భారం ఆఅ. ౬౫, 

'కాల్కు_డియము = కాలికడియము. “క. అని చీని 
చీనాంబర్క, ఘనమణివోరము లం మేలుకాల్కాడి 

యంబుల్ , గొగబుస్తే బుంగుం గరములు, చన 

వమకంగ నిచ్చి పనుశ సము దితరీతిన్* వాంన. 
౧) అ. ౭2౯. 

జ 
ఫ్ర) \ మా నివనుపుళీ'. 

జూద శి 0౧ 

కాలూ.ను = కాలుకోను, 1. శాలంెమోపు. “క 

చేరక తొడరిలిం గాలార్కానుభూరువాములు 

లతలు గిరులుం బెద లేమియు లేవ...” భార, 

కర్ణ. ౨ అ. ౭౦; 2, నిలంచు, “*చ,,,రవి 

గం నంజ యబువందె నువర్జుండు వచ్చి 

యందు గలా నిమెనొ మోద రాధువుల 

కుక ఫణిబంధము లరాడ్వంగా ననన్*” రామా, 

రా ఆ. ౭. 

కాల్లడ = కాలడం “చ,, .కల్లడ దలయంపిగా 

నిదుర గైళొన,..” వారి, ఫూ, ౧) ఆ, ౮౪. 
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కొలఅ జ కారలికల, “ag. సరణా రీ భరణా రి భర దటి టు ఎఎ ఎది 
అా_రి యనుచు, గరమర్గి వారిచేం 

గొనుచు.” భండితొ. గషిశూ. మ. Op 

కాల్లొను = లాలయొను, (నిలుచు) “ద...ఎందు6 

గాల్దూనలం బట్టదు చిత్తము. భీతి మిజు... 
భార. ఆర. ౪, ఆ. ౨౮. 

"oe 
౧ట 

కాల్చు = కొలుచు. దహించు. “చ,,ఖాండ 

నము... "ల్ప/దొడం7” హుతాశనుడు..,"” 

భార ఆది, ౮ ఈ. ౨౫౯ ఫీమ. ౫, ఆ. ౧౮౮ 

“సీ అదటిక వేగంబ 
రపరుగక యిచటం గాల్లన్ని యం డెడ నటీ ఖర 

మెందుంగలదు...” భారీ మొం ౯ా౭. 

కాల్ల న్వు ము కొాలంద్ర,వ్వు- (అకారణను”గా  సీద 

పము.) “ఆ. కయ్యనునకు వలదు కాల్ల వ్వ అ 
భార, శాం. ౨, లే. ౨౮9. 

కా్టెరువు = కాలితెరువు. “ఉ.,,నడువం గాజ్టైరు 
వైనను లేక...” డై. ౨, ఆ. ౭. 

కాల్ట్దూ)స్క = కాలం ప్రక్క (వివాహమాడు) 

“సీ. దివివెలయాలి నై 'తెగునన్న దములం ద్యగ్యజుం 
గా ల్ట్య్రక్కినట్టిజంత.” చం. రా, ౨, ఆ. ౭౪. 

కాల్నడ = కాలినడ- “శా. ఆరా జేంద్రు-డు 
కాల్నడక వెడలె దో నాలంం దనూజుండు 

నే, తేరా...” మార్క. ౧, ఆ. ౧౭౨. వణ, 

క 
— 

కాలితో నడచిపోవ ననువగునది. “చ,..క్కా 

ల్నడ లయి యేటు లింజె...” జాహ్నవీ, ౨, 

అ. ౧.౫౨. 

కాల్పడు ౪ కొలువడు, “ఆ. కశష్టగవానమందుం 

గాల్పడియున్నాారు. ,.*”” వేమన, 

కాల్పనికము. నం. విణ. (అ. ఈ. అ) 1. శల్ప్చి 

తము; 2. ఆరోపితము. 

కాల్పము. నం. వి ౫ పుం. కచోరము, కర్చూ 

రము". 

కాల్చు= కొలుపు .(బాధ; 'కాల్పుటు “క ఈరోం 

తల, కీకొల్నుల కీయవస్ల కే మోపఫుదు మే.” సానం 
దో. కళ, ఆ. ౧౮. “గీ జనని జఠరాగ్ని కాల్చులం 

దశువు దూలి.” సానందో. ౪, ఆ. జల 
కొల్పువడు. దష. అ. శ్ర (కాల్బుపడు.) కాలు; 

కోల్నును బొందు. “ోచ,.. 'కొల్చు వడ్డజము 

కంటెను బెద్దవె నీవు.” కు. సం, ఈ, అ ౬౬. 
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కాల్బలము ఇ "కొలంబలము. “కీ 

నీటడంచి. ..” మార్క రా ఆ. ౧౦౪. 

కాల్మడీి = 'కొలుమడీ. “గీ, కాళ్లు చేతులు చెన్న డు 

నగడుగుకొనందు, విడుచు. గాల్ముడి నిలుచుండి 

నడచి నడచి.” మల్హ్య* 9) ఆ. ౬ హారి. ఫూ 

౬, అ, గం | 

కాల్చడుచే = 'కౌలుమనుచు. (శర) 

కాల్య. సం. వి. ఆ స్త్రీ. ఎదవోయినయాపు. 
కాలిక ము, సం, = కాల్పము. 

కాలము. సం. ఏ. అ. నః "వేకువ, విణ (ఆ, ఆ. అం) 

1. ప్రాళ్షకాలము; డి కాలభవము, 

కాల్వ = కాలువ. డి వారిధి. బిల్ల కాల్వయంం6 | 

బోలె దాటి,” రం. రా. సుం. ౨౪౦. పు 

'కాల్యురు. దే. వి. బి. వదాతులు, కాలిబంట్లు. 

“సీ, ,.కాల్వురును ేవురు. ,.” భార. ఆది, ౧, 
ఆ. ౮౦. హార. టా, ౬ ఆ. ౧౨౮. 

'కాల్ఫామే అ కాలుంసాందు. కే, (అకారణముగా 

సిదవగు-) ము . నాకమృగీనే త్రలమాందం 

గయ్యుములకు- గాల్ఫా' చులా నొ ప్పెదున్.” 

కలౌ ౧, అ, ౧6౯; 2. (దండెత్తు (డైట 

భాసురుండుఎ “మ వరుజంన్ గువ్యూకనాథు గెల్పి 

తనకుజ వారిచ్చు తై కానుకల్ , కరుణం గైకొని 

ద్రవావట్టణముషైం గాల్ఫా(చి, ఇషు ఈ, 

య 0౧౭ 

కావచికము. సం. వి, అ. న కవచధారవలనమూ 

వాము. 

కావచ్చు. డే. అ, Cy (అస. థా.) 1. కాంబోవు., 

అగుటకు సిధ్ధమగు. “క ఈవంకము వికో దము, 

గావచ్చిన6 టగా నిలువ6గా నక్యవతీ, డేవి 

వచనమున సంకల, గావించెను వ్యాను. డనుజగ 

త్క__ర్ట దయన్.” భార. ఆవ. ౫ ఆ. ౮; రి, 

ఊపాను చెలువును. ఉదా:--ఆము_క్షమాల్య 
'దొకర్త కృష్ణచేవరాయ లే కావచ్చు. 

'కొవడి. వై. ఏ. బె. (సం. కావటీ? (శ ర క+ 
త, కావడి) నిట్టమొ. మోయుటకైై రెండ కొన 
లను ఉఊట్టమర్చిన వెడల్పుగలగట్టి వెదురుబద్ద, ప్ 

ఢథము. “వ,,+కావడుల నుంచియు. , స్వా. 

క్క, ఆః ఇం, “ఉ,,.నన్నుం గావటి, ,.మోచు 

శీసచోలో అము జ, ఈ రార. భౌర, నొ? 
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ని... కాల్చ్బలముల. కావడించే, వై 

కావసరింకు. చే. అ. క్రీ" 

శావరుండం. దే. ఏణ. కావరి, దుర్శదుఃను. 

కావ 

“సన Ch కే. శావడిగాం గై 

(పసృమధగణము దము బఢ:గొట్రి కట్టుచు 

కు బడియ: గావడించి, మనుమృగంబు 

గట్టికొని య వంట, శాచువోలెవ వచ్చి కని3 
శంభు. 99 

౧౨౬; 0, కావజిలోం 

రుం న 9, ఆ: లాళం చవల ౨, ఆ 

జెట్టి తెచ్చుటకు వీలగు, 
లు 

కన్ నాం పాటున క. కములు 

వింజామరంబులు: గావడి౨చు, మెక ములునుబి చ్చి 

కస్తూరినికరములును, న్నవతయెదుటకు: ఇచ్చిరి 

మృగయు అపుడు” నువ 5, యా, కై ఆం. 

కావరము. దే. వి 1. గర్వము, మువము, “గీ. కిన్నర 
శ్రీల జాచి లంఘుంవంబాబుం, గావరంబి త్తి 

యుద్దామకామవికృలా నాయుజవములు రవి జేర 

కహ పల ” కాళీ 5, ఆం. ఫె వ్ర" ౧9౩; 

2. దుర్శ్యదము, దుర్షర్వము- “ఆం రకృముఖులు 

'కావరపువిజాతులు ...మోర లగుట. , .కలమెదరు 

లతాంగి జిలుకలార”” కవిరా, 3. ఆ. ౧౦౪౫. 

విం3: దుర్శదము గలది; దుర్శచము గల వాడు, 

(ఇది ఆగ్గలము వంటిది. చూ. ఆగ్గలము “క నీవు 

సుయోధకుపాలికిం బోవంగ వల దనియు నొక్క 
వొడమెడుకా గోవింద యకండు 

మం తుులుక గావరములు చక్క. వినరు కార్య 

వచనముల్ ** భార ఉద్యో. 3, ఆ. -౨౮. 

(ముద్రి*"పా. “కావరముననను (ప్రాశృప్రతి 

-పొాఠమున విం దుర్శ దము అని చెప్పవచ్చును 

కావరి చే. విణ, (కావరముగాల్సు దుర్మదము గల 
చాడు; ధూర్తుండు, ఆం. భాం తృ, రెం 

గర్విం చు, పానంక్కుం 

“గీ, అంత నక్కాాంత నింవంత యనగరాని, 

తమకమున నబిషిభు ౨ఈ గాంధర్వ సంజ్ఞ మగు 

వివాహాంబువేక నింపావహిల్దంగా వరించె మనో 

జుండు గావరించె.”” వరమ ౨౨, అ, 35౯. డా 

రర ఒక ఆ. కులం 

బుది 

ష్. 
ఈ కావరిం గష్టచిత్తు నధికంబుగ నముదు సీవు 

టి భార ఆర. ఓ ఈ ఇల “గీ, "హోకముల 

లచ, గావరుండు ప్రశావలంశావరుండు.” 

వోరకంళం ౧, అ కి | 



"హావ 

(కాన్ +నలచు) ఆగు, 

శె టథారికనుంగు లగుడింగ 

రీలు దయాళువ్రులు ణావలః. దే, .”'ఆము. ౬, ఆ. 

కావలనే. ద్య. ww చ" 

కావలయుు. lee ఠి 

౬౬, (కొవలవదే = కొపాచొ! కపలయు నని 

భావము.) 
కావలము. డే. ఏ, 1. పాదము. “గి. జేదపాజలం 

బొలివోనికావలంబు ,బాహణోషపానస్తీం చెడి 

పోనీపావచయను, లచ్భ్యుతానంత గోవింద వారి 

మురారి, యని తలంచినయప్వుడే యడంగిపోవు”” 

వి పు 3, ఆ ౧౫౫. 2. దురాచారము. 

“టా, ,,మనవంశము గోన లేని యా,శానల మేల 

స TE ఆ. ౨౮౬; లే. మదము. 

“ళ్ళు జేవి యితండు వార్యథీ.:ఫొ వము భజియించి 

యుండం బ్రకృతివిరోధం, చేవెంట గలి? 

నోక్కో, కావలమున నకట సీంహికానూనున 

కున్.” నైష. లా ఆ. ౧౯౬ విణ, 'కావరము. 

(చూ అస్టలము 

కాపలయు. దే. అ (క్రి. (అగుధా,. కాన్ 4 
వలయం) 1. కోరు. “క. కావలసీనవర మిచ్చెద 
విప్రం గ ఆ. ౭౨; 2. అవసరమగు. Aus 
కాపు కావలయునెడల.” ఇందు. ౨ ఆ్ళో 

8. చాంధవ్యము కలుగు. “సీ, జనకుండు సుతు: 
డును జన్నంబు సేసిన వనిత వా లేమి కావలయం 

నీకు.” ఉ. రా, ఈ, ఆ. ౨౧౬; డీ శా స్టియగు, 

“క్ల, మా తాపిక్ళవర్థితు డగు, నీకని శే చెట్లు 

బిడ్డ నిచ్చితి నకటా నాశవ్వు గాక యిది దా, 

. నీతనితే "ప్పెట్లు నాకు నిటు కాపలయంన్ .”” కాళీ, 

౭, ఆ. రగ. అవ్య, దుః ఊహను చెలుపును. 

“వ కచుండు, + .నివాతుండయ్యెం గాపల యం 

భార. ఆది, 3, అఆ. ౧౧౫% 

కావలి. జే. వి, 1. శాపు, రత్న్షణము. “క, ..కొవలినే 

నుండంగ6 జొచ్చు వారుం గలనే” డా, వారి. ౬ 

అ, ౧% వారి. ౨౩ ఈ ౧౩౨౮ 2 నిర్భంధము, 

బంధనము. (చూ కావలిపెట్టు); 8. గుమ్మము, 

ము. వానికడ నిలబడి యికేరులు లోనికి 

రాకుడం జూచుట. (చూ. శావలికాండుఎ 

కావలికా(డు. జే, విణ, (శావలిఢేకాండు 1. రక్ష 

కండు కాపాడువాండు, (శ. ర 2. కావలి 

యుండునాకరు. “మ, ,శన్నగాం డు, విని రొజ 

అం) 

60 ( 

కావని. జి ౧౨, 

"కవీ 

దారము థ్ సొ చ్చి కావగవాండ్రం గనుంబ్రామి 
చెక్స్ 

కెసి. ర, ఆ అ. 

కె.” కామె గే, (9 

లుల టైం సల. 

కొవలివాండు. జే. విణ. ( క”నలిషాఐాందు)ు. కొప 

కాళుకాకరు. “డాం చోగి యెసకం 

బున గోస్పులం బట్టికొంటి. , .” భారం, విరా, రో 

ఆ. ౧౯౨. 

Ey (శెనగ [కచ్చు కావని 

"కొనని ge 

కాపలుడు, బే. నిణ, కానరి; కాఎలము గలవాయు, 

“0. “ఈ శెనపీ"గు గగు భారము 

బట్టునె వీని కమైయిం, భావు నిజంబు ,* "భార, 

నిరెం ౮౧, అం pa పా తబ చ్రలిపాః గు, నం, 1 (పాం ఖీ 
1 ఆఅ. ౭౯. 

చె బులు" 

డ్రై (ఆగ్ +వలె) . భొవలయు, 

1. అపనరిమగు. (అది నాకం గూన లె; 2. కోరు. 
(ఇట్లు కావలె ననియే శేసీశిని); 8, 5 "నలసి 

యుండు, జరగతుండు, (ఆమెకు నివివాము 

శావలెను); జ శా స్టి దగియాంగు, “డా... భవి 

హ్యృదర్థముల్ , కాసని నామన -*బునకుం గావలె 

నిట్రినిఘోవ వీదనల్ .” నరస. ౨; ఆఅ. ఈ౭. 

కావా, పీం వి. (హిం. ఆ "వాం ఆశ్య్యములమండ 

లాకారగతి, ౧శ్వగతివి శేషము. “క. ఆపనములః! 

గీరావలి, యావలిళగలిన్ భ్రమించునందం బల 

రకా,7గానా లి్యగెశుమారుని, మావులు నా 

నపుడు నికటముడలగతులస +? భద్రావరిణ 

యము. ఈ, ఆ. (శ. ర 

'కావారము. సం. సిటు న్న ప్రై వాలము, నాకే. 

కావారి, సం. వి. ఈ, న్త్రీ* ఠృణాదినిర్హ్మిత మగు 

ఛత్రము, నడ్జిగొడుగ.. 
కప ద. విం (౬ త. కావి) 1. ఎటుపు. ఆం. భౌ. 

ప ౧౦౮ 2, ఎజ్జబట్ట. ఆం. ఛా. స్ట. దగర, 

పారి ౧, ఆ. ౧౧౫ విణ. ఎజ్జనెది. ee 

పోటులం దొరం౭గురక్షాంబుథార, లంగమెల్లను 

గప్పిన నవ్వు డ్ ప్పె, గావినెలయే యి లెళ్లెడం 

గలయం బర్వంబొలుచు కులవర్య్ణతంబుచాడ్సున 

నకండు.” భారం శల్య ౨ అ, ౧౦౧, విక్రం 

౧, ఆఅ, ౧౨౬ 

కావించే. బే. స క్రి. (అగు ఛా) l. ఇచ్చు. 
“క అది కానించు ననూన ధర్మ కామార్థం 



కావి 695 కావు 

బుల్.” భార. ఆర. ౨, ఆ. ౨౫౩; 2. చేయు.| భానంబు3పై: బరగుకావిరిబొట్టు కాముని గెల్చిన 
“కదురికము కావించి తొలంగుదునె వరమున 

కున్” ఆము. ౨, ఆ, ళో౬; 8, వండు. “గీ, 

ఓగిరంబులు గావించు నొవ్వు గాగ కాళీ, 3, 

ఆ. ౨౧౨; 4. సృణజిం చు, “ష్టీ__ లోకంబులు 

గావింవం దలంచ నసా౨కార మెనలె...” భార. 

శాం ౬) ఆ, ఈ౭౯; ర, కల్పించు. “ీ...నా 
యందు దోషృ్యమొండు గావించి యాతండు: 

మండువా(డొ.” ఛా. రా, శిష్య. ౪౫2; 6. 

(తటాకాదులు నిర్మించు; (కావ్యాదులు) 

రచించు. “సి,,.చెజున్ర గావించ నెంచినను 

గసరు” వివ. 3, ఆ. ౧౫ “క. నీ విప్పు 

= [౮ య గావింపుచు నున్న చంపుకావ్యమృ 

46 వి, పు, పెరి ౨౫ 

కావిగొను. చే, అ శ్రీ" (గావిషాకొను). ఎజ్జనగు, 

ఎబుపెక్కు* “క,4,వనరువాన్నేక కన్నుయవ 
ధవళరుచుళ్ ,గావిగొన చేడ్చి,. 
ఆ. ౭౧. 

కావినోంచిదారి. చే. ఏ. (గానిషానోంచిషాదారి 
కాహఘహాయవ న ధారి నన్వానసి, ఆం, భెం ది! 

౧౭౬ ను. pe ష్ 

కావితాలుపు, జే, ఏ. (కావిశాతాలుపు) కాషాయ 

థార్సి సన్న్యాసి (శర) 

కావిపుట్టగోచుల సామి. ద్వ వి సన్నా్యసీ, యతిః 

ఆం. సం, మాన. ౨. 

స్వాం ఎక ఏ 

కావిరి, దే. వి. (ఆధిక్యముచే నలు సెక్కిన) ఎజుపు 

రంగు, ముదురుకావిరంగు, “ఊం నావుడు రోష, 

వహ్నివలనం బొగ శేనినభ;గ మోమునం, 

గావిరి వర్వ, .,” టా సారి స ఆఅ ౨౧౬ 

“స్కీ "దేేవాజులం మెగ చెసలం గావిరి గప్పె 

బహు చిత మేభుముల్" బయల నింజె” భా, రాం 

కన్ను గాగ భాగ ౧౦ నస్యం, పూ £౯౭. 

కావితా. డే. ఏ. (కావిషాణాయిి జద్మ రాగము, కెంపు. 

కావిజాయి. చే. వి. 1. కెంపు; 2. ఎట్జనిమట్రికాయి, 

'జేగరుజాయి* (శ. ర) 

కావు, దే, ఏ. 1. చంటికిల్హ లయేడ్చు ధ్వని కనుకర 

కరణము. “ఉం ఎత్తిలి కావు కావు రని యేడ్చి 

తదీయపమయోథరా గ్రృముల్ ; కుత్తుక చాంకం బీన్చి 

కొని, వారి. ఫూ, ౫ ఆ. ౧౫౦. వేం, వంచ 

ర, అ ఈకల; 2. బొట్టు, (చూ, కావుకర 

టముల రే. వశీకరణాంజనము. “కా,..ఇెలి 

"నేత్రాంబులక పశ్యల, శ్వీమూలం జబగుకావు 

నించె నన నుంచెం గజ్జలం విలికిన్ ల వసు. ౫, 

ఆ. ౧౧౮ ఓ. కావిరిబోట్టు. “నే,..నుదుటిమె 

నును.గావు కోదురుకొల్చి.” చంద్రా, ౨, ఆః 3, 

5. చోరసాధనవిశేషము. (చోరులు జడిపిం 

చుటకో ఆమ్మ వారివలెం బెద్దబొట్టు వికారముగా 

నుదుట బెట్టుకొందురు) “సీ...కావుబొట్టు, 
జిలంగుంగన్న పుంగ త్రి బలవంబు, , 4” వేం, చంచ 

2, ఆ. ౧౯౯ ప్రబంధ, ౭2౫౯; 6. పొంతరలో 

నగువానినాకప్వు. “వ,,.లావుగూం గావు 

నషి స్ట స్వా, ౪, ఆ. ౬౦. కకు. ర, ఆ. ౭౨9. 

కావుట డే. వి, (అగు ఛాతువుయొక్క భా వార్థక 

రూపము) అగుట్క, కావుడు, “క జీవుండు 

మక్చము పేతుండు, గావు బెజీఐి, ఎ భోర. 

శాం, ఇ) ఆ. ఏర ఖఫార, ఆది. ౧,ఆ. ౧5౮. 

కావుడు = కావుట. "చ. . , వారమృతాత్తులు గావు 

డొన్పదే కు, నం, 2౭, ఆ. ౬౨+ 

కావుత. చే. అవ్య, (ద్ర్రు* కాత, ఆశీరర్లకము, 

“చ. ,కరివన్త్రండు, .వరదుండు కావుతన్. 

వరొావా. ౧ ఈ ౭. 

ఆక, ౧, ఆ. ౧౮౫౨ సమీర. ౨, ఆ. ౧౨౫౨. | కొవుతము = కావుతే. (శాత, ఆశీరర్ధ కము) “ఆ, 

(తుదిశెండు (సృయోగములందు నిది యుళత్చాత 

సూచకము) విణ, (ఉత్పాతసూచకముగా 

నలు పెక్కి.న) ఎలుపురంగు గలది. “డిఏ. కావిరి 

చీశటుల్ గవినె లోకములు” విమ్ణు, పూ. 3, ఆం 

(శరం) 

కావిరిచొట్టు, ద్వ. వి, (శావిరిశ బొట్టు) కావు) దృష్టీ 

దోమను కలుగనీనితిలకవిశీమము, “సీ ఫాల 

'దానవనోమజవవిధానముల్ మన కివి, గలవయేని 

ధరణివలయ రాజ్య, మింద యుండి ధర్మ్మనంవను6 

డొనరించు, చుండుం గావుత మృ ఖండికముగ.” 

ఛార. ఆది, ర ఆ. ౬కి, 

కావుదిగు. చే. ఆ. క్రి, (కావుశదిగ్చు 1. కఠుపుబ్బు. 

(బ్రా: 2, వశువును చకువుపొడుచుటవలనం 

గడుపువాచు. (శ్రా) 



కావు 

కావున దే. అవ్య దుః కాన, కాయిట్టి. “మధ్యా 

క్యార... నాసుతునకు భొర్య పగు మన్న నొడం 

బడి యియ్య,యనియెం ావునను దానిని దగ 

వివాహ మగుము నెయ్యమున” భార. ఆది. ర్క 

ఆ. ౧౪౨ 

కావువట్టు. దే. వి, (కావు4పట్టు.) మిక్కి లిచాధించ్చు 
యాకనం బెట్టు. “ది. కావరంబునం గన్ను. 

గానవుజముండు, కావుపట్టక నిను. గావండు 

సుమ్ము. "నవు ౧, ఆ రర ఫు ఎకి. పం. 

శావువచ్చు. డే. అః క్క (కొవు+వచ్చు 1. కాపు 

వేయు టచే వండు, సుస్లు. వ్యవ: = మొన్న కావు 

వేసీనవం డ్లప్పుడే కావువచ్చినని; 2. వండున 

కుండురంగు కలుగు. వ్యన:--ఆపవండ్లకు కావు 

వచ్చినది. 

కావువేయు. దే, స. క్రి. (కావు}+ చేయు) ముదురు 
కాయలపై గడ్డిమొ. కప్పి వండ వేయు. వ్యవః- 

నిన్న వేయిమామిడికాయలు కావు చేసినాము. 
కావేరి. సం, వి, ఈం స్తీ = 1. ఒకానొకనది; 2. వేళ్ళ. 

8. వనుపుళ. 

కావ్యము. నం, వి అ. న కే కవిక్ళశ గ, ంథము; ర, 

నుఖము. 

శావ్వు(డు. సం, వి. అ. పుం* శుక్రాచార్యుడు. 

కాళము, సం, వి, ఆ, న జెల్లు పువ్వుప, పుం, న, 

జేల్లుశీ'. పుం మే, ప్రభః 2. తుము; త, దగ్గు: 

కాళి, సం, పి, ఇ, ఈ, స్త్రీ వారణాసీ, కాశీపట్టణమః. 

ఇ పుం, 1. (ప్రకాశము; 2. సూర్యుండు విణ, 

(న్. నీ. న్) ప్రకాశించువా(డు. 

కానీ వృయాగలు, వి ఆ. పుం* బి: భఛాన్యవిశే 

ea (పృబంధ. a 

కోకూల. నం, వి, ఆ. స్తే వెళ్ళ. 

కాళ్తరి. నం, వి ఈ స్త్రీ గుముడుశ్. 
కాశ ర్యము. సం. ఏ. ఆ. పుం. గుమ్ముండు కో, 

కాన్సీరజన్మ ము. నం, వన్, నః కుంకుమపువ్వు 

gu రము. సం, వి అ, పుం. భారత దేశమందలి'పెద్ద 
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కామోాయము. సం. 

(అ. ఈ. ఆ 

కాష. 
© 

విం వ్ సం. కావిబట్ల. నిరా. 

అ re గలది. 

1 దిక్కు; 2. వదునెనిమివి 
త వి ఫు ౨, ఆ. ౭౭; ల, 

న స్థితి; 5. అతిశయము; 6. మాని 

అనుఖ్ర 

సం. వి ఆ 

కాష్టత శుకుడు. సం. వి. అ. పుం. వడ్రంగి, 

కాష్థదు ద్రువ నం. వి, ఊ పుం, మోదుగుల, 

క నం, వి, ఆ. స్తీ తెల్ప్టకలిగొ ట్టు! 

కాష్ట్రమరి. సం. వి ఈ. స్తీ * చితి 
కాష్ట్రముం సం, వి ఈ న కట్ణ. “ఊఉ కాష్థగతాగ్ని 

వోలె... వి. పు ౨ ఆ. ౭౭. 

కాస్టీలం సం, వి. ఆం స్త్రీ కదళి, అరంటిళే. 

కాష్టీలము, నం, వి. ఆ సుం రాజార్క_ము, రాచ 

జిల్లేడుళి. 

కాస, 'వై* వి, (సం చా కాస “గీ చల్చడం 

బులు దొొడిగి కానలు బిగించి.” కవిరా. ౨, ఆ. 

రాం. “శా. చల్చాడంబులమోయదటక్ బిగుస్పుకానల్ 

గట్టి...అని, ఈ, ఆ. 36. (శ. ర. సా) 

కాసండీ, దే. ఏ. ప్యాత్రవిశేషము. (వాం) 
కాసమర్షము* సం. ల. అ, పుం, కసిందళో, 

కానము. స వి, అ వుం. తవధువు దగ్దం 

కాసర డే. వి. కాశాదని కాంచరప ఆం. భా. 

ద్వి, ౨౦. 'కాళశీ. ఏ, ఆ ౨౨౫ బి. థాన్యవని శేషము. 

(ప్రబంధ. ౧౧.౨9, 

కొసరము, సం. వి, అ. పుం. మహిషము, ఎనుపోతు. 

కాసలనాడు, వై. వి బెం (సం, కోన సలం.) కోసల 

దేశము; అదేశమునుండి వచ్చిన యొకానొక 
‘6 గ బ్రావ్యాణజారతి, Gs | సలనాటి వారి నన కాం 

సిని జూచితి నీళ్ల లేవునన్* వీథి. ౧౪. 

కాసల్నాడు = కానలనాడుః స కానర్నాటను 

శ్రేష్టుండు మిసాలప్పయ్య గారి మేనల్లుండు, న 

డా ఆళి. 

కాసా దే. వి దానిపున్తుండు, (ఈ ర 
నంసానములలో నొకటి, నా 1. కుంకుమపువ్వు; | కాసారము. సం. వి. అ పుం, కొలను, సరస్సు. 

2. టంకము. విణ, (అ. ఈ అ.) కాళీ రదేశసం | కాసావాండు. బే. వి కాసా. (వా 
బంధీ. కొసి. 'వ్రై. ఏ. (సం, కాశీ) కాళికావట్టణము, (ట్రై) 

కాశ్యవి: నం, వి ఈ స్తీ కళ్యపునిభార్య, భూబేవి, శాసించే, వై. స శ్రీః l. శాసెగా ధరించు. వో 

దః పుం. 1. అనూరుండు; ల్ల గరుడుడు: కరకంచువలిపెంచు గట్టిగాయ గానీంచి వెలిళ్రాడు 
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కాన్నెవై బలియంజుట్టి. స్ట ద్య. 8, ఆ రక 2 
బిగించు, కట్టు, జప , పులితోలు కచ్చడంబుగ 

"ములం గాసింది సర్వాంగములను భస్మ ౦బుం 

బూసీ.” ca ౮, ఆ. ౧౦౪. 

కాసీయ = కాసె. (శానెకోక్క దట్టి) “క. . ,కట్టై 
బిగియం, దనకాసియ చారిరాళి దాంఅెడు తెన 

వన్.” రామా. ఇ, ఆ. రారి. 

శాసీ:డు. చే. వి (కాసె4ఈండు) కానెవాండు, 
శాలివనివాండు. “గీ, + మీకు నాయడు శాసీల 

కట్టను నయము వ్లపప్త వరమ ౫ ఆ ళరా 
కాసీసము- సం. వి. అ. న. అన్న భేది ఒకానొకజావ 

ధాతువు. 
కాసు. వై. వి. (నం. కాచ$. క. త.కాను 1. ది 

డిలో నెదవవంతు. (నాల్లవవం తని కొందజునే 

“గీ, ..ఈనకుం దా నబ్బినట్టికాను వదివేలనిమ్మ 
ముల్ గాం దలంచి” భాగ. ౧౦. న్యం, ఉా, 

౯ాజగ; 2. తాం గీ _.తావు 

గానం తె చాలు.” న ౨ ఆ. ౭౦; 3. pi 

జన చల్లగా చేగికానె ల్ల డుల్లి ,* 4” నీరం. ఎ, 

ఆ. ౧౨౮ “గీ, శాంతలకు నియ్య వ. గాను 
లేదు” భల్డా ౫, ఆ (శ. ర; శ. పండ్రైండ 
ఇకాలయెత్తు గలబంగారునాణిము. (వా* కానుధర 

పెరిగినది); ల్. నాణెము. “సీ, అది సుధాకర 
బింబమా కాదు మడికానువన్ని వేలుపుటన్నువ త్తి 
గాని” వేం. వంచ. ళో, ఆ. ౨౩౨౮ 

కాసె. యం. డే. వి, 1. జాలివనివాండు, ఆం, భా, 

ద్వి. _౨౮౦; 2. తాయితోొలివెడుపని. (శ. ర) 

చై* వి. (నం కచ్చా 1. దట్టి, కానెకోక, “మ. 

జిగిమె సాంపును దమ్మిమెమువుడాటేం నగల్వ చే 

క_త్తియున్ )సీగం బూమొగ్గలతాయెతుల్ చిగురు 

కాసెం జెక్కినం జాలపొ,ల్పగను నేది జేకువంకి 

యును జాయల్ మిజంగా బూవుందీ, ఇం 

దావలరాచయొటరి కడుం గేరించుచుం జిమి 

నన్.” య, ౫, ఆ. ౭౪, ద్వా. ౭, అ. 'ఈ౬; 2. 

కుచ్చెల. ఆం. ఛా. డి. ౧౫౨. 

కానెనిలుకడం ద్వ. వి. మల్లబంధవిశేవము, ముప్పది 
శెండునిన్నాణముల* నొకటి” 

వాంన ౧, ఈ ౨౦౬. 

కాసెనిల్లడ జ శానెనిలుకడం ఆం. భె, ద్వి, ౨౦౯ 

ప్రబంధ, ౭రా. 
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కానెయంలి. జే. ఏ. (కానెఉలి.) టంకము, కొయి 

తొలుచుట కువషయోగించుసాధనము. ఆం. ఛా. 

ది. 500. 

కానెవాండు = కానీండు, ఆం, భా. ద్వి. ౨౮౦, 

వేమన. 3౨౦. 

కాసెవోయు, చే, ఆ. శ్రీః (శానెశపోయంఎఏవ న్ర్రము 

సోంచివలె వెనుకకు దీసికట్టు. (శ. ర) 
కావాల. సం, ఆ కొషాళీ. 

కావాలము. నం, = కావాళము. 

కావాలి, నం, = కావాలి. 

కావాలిక, నం, = కావాళిక. 

కాహారికుండు, గం ఇ కావాలికుండు, 

కొవాళ. నం, వి. ఆ. స్తీ" 1. పెదఢక్కా-; 2. బాకా. 
కావాళము, నం, వి, అ. పుం. 1. పిల్చి; 2. కోడి; 8. 

శబ్దము. న. 1. చాక్కా 2. అవ్వ క్షవాక్యము. 
వీణ. (అ. ఆ. అ 1. అసభ్యము; 2. శుమృ_ము; 
8. ఖలము; కీ, అధికము. 

కావాళి. నం. వి ఇ. పుం. 

1. బాకా; 2. యువతి. 

కావాళిక. సం, వి, అ పుం. బౌకొ 

కావాళికుయడు. వం. వి, అ, ఫుం, బోకా ఊందువాండుం 

వరమః ఎగ ఆ, ౯౧. 

కాళ. వై, ఏవి, కా శేకావాళి, అం, భెండ్ర, వ, ౧.౨౯ 

శాళండి. వె, వి, (నం. కలాబీ, క, తళ) కమ్మ 

పడిగము. ఆం. భా. ది: ౧౬౮ wT వేడ్కతోోం 

ష్ వభ ౨ ఈ ౧౫ 

రొ వి ,౨, అ ౯౦. 

కాళంజిక ఇ కాళంజి. “వ, . ,కనకళలశంబులు6 కాళం 

జికలం, ..””ఊ. రా. ర్కా ఆ, 3౧౩౨. 

కాళయు క్థి సం. వి ఇం పుం ఒక సంవక్ళరనూ. 

(కాళయు క్ష మని కొందజు 

కాళాండి = కాళంజి. “క కాళాంజిఫూనినొకసతి, 

నాళీక దళొతుయోల .. ”సాంబో. ఇ౧,ఆ. ౧౮౧. 

కాళ గజ్జ జే. ఏ. బాల క్రీడావిశేషము, పిల్ల లుకాళ్లు 

చాంప్ వం CY బ్రా వాం 

కాళి సం. వి ఈం పార్వతి; 2. రాతి; 8. 

నల్జసిరా; డీ, Wn ర్, నల్లని క్రొ కొక్తము; 

6. నల్జని ఆండుది; 7. సత్యవతి; ళ్. అగ్ని 

యొక్క_నసప్త్పజివ్వూలలో నొకటి; 9. యముని 

వ శివ డు ఈ, ప్త 

గాళంజిం దాల్ప.. 
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చెక్లెలు, కాళర్మాతి; 10. నింద; 11. బొస్లు; 

12; తేలంకొండి శౌ; 19. దుంవబచ్చలి స్తూ 14, 

నల్ల జీలకజ్ఞ వ్యు 15. తొగరిమన్ను; 16. ఓకా 

నొకళివశ క; 1/. బొమముడి; 16. స_ప్తమాళ్ళ 
కలలో నొక; 19. 

సూర్యు :డు, 

కాళింగము. నం, ఏ. ఆ, పుం. 1, నేలగుమ్తు డు 

రి. వరుల; రె. పాము; ఉం కళింగ చేశము. దె 

ఇలకొని కం ?” 26- రం. రా 
క్ష్క్0. ౨౬౬ పు, (బ్రైఎన క 

విణ. (అ, ఈ, అ, కళింగ చేశమునకు నంబం 

ధించినది, 

కాళింగి, చం. వి. ఈ స్తీ = రాజకర్కటి, పెద్దదోన. 

కాళింది. సం, వి ఈం స్త్రీ 1 న ర 
కృష్ణునియస్టమహిమల లో నొకతె; 9. ఎకి 

తెగడళ. 

కాళిందీ ఛేదనుండు, నం వి, అ. పుం. బలరాముడు. 

కాళిక, చం. వి, అ. స్తీ" కాళి, పార్వతి. 

శకాళిదాను(డు. సం, ఏ, ఆ, సుం. శాకుంతలాది' తుంథ 

కర్త యగమసహాకవి 

కాళియ = కాళ, (చూ. కాళ.) 

కాశి. వై. వి, (నం. కావాళికా, క, కవాళే బూర 

పివ్ప జిక, న్, పుం 

cs టా a 

పాొలికిం బెనంగలొ అము. ౫ ఆ, ౧౮౩. (వంచ 
మికిం “బీ ఎల వారి, కధికులం కాశ ధరా 

మరులు. భార. ఆను. ౫, ఆ. 3 3౮ (న్తమికి 
కన్ ఎఅుకో విలువిద్యక లిమికి హీను6 డయ్యెం 

బార్థునకు. .. భార. ఆది. ౫) అ. ౨౪6. 

కింక. డే. వి. (కినియు. ధా 1. వగ. “టా. వంకజ 

నాభ మాజడిన పొటులు Br సోలుపోక 

యున్)గింకకు మూలమై,” భార ద్రో. 3 
ఆ. ౧౩; 2. కోవము, “శా., శ ఈ 
నాగ్మాగృణి కింక దక్కి కరుణాభ్రూర్థాత్తుం 

డాగాక,..” భా, రా కిష్కిం. We ల్! 

రోగము, తెగులు. (మారి మొ. అంటురోగము. 

(బ్రా) ౮. పనులను మేంకలనుజం పెడు రోగవిశే 

షము (శ్ర. ర “గీ, ,, తెవులు, కింక" నా రోగసను 
జమ శరలుచుందు.” ఆం. భా. ద్వి, ౧ ౨౯. 

కింకరుండు. సం, విణ. (ఆ. ఆ. అఎ 1. సేవకుడు, 

వరిచారకుండు, 2. అధినుండు, వశుండు. “వ,., 

య్రైశవనవిప!ర నిరతుం డగుశంకరుండు కరుణా 

కింకరుం డగుట నవ్వును.” భార. జాం, ఏ, ఆ, 

3 ౭౮. 

కింకిణి. నం, ఏం ళా ఈ స్తీ (|. చిజుగంట; 2. గజ 

3. నలక %; ఉ, పుల్ణద్రాక. 

గొము, ఒకానొక వాద్యము. “క, సొలంతుక' చిజు | కింకిణీకము. సం. వి. అ. oe చిజుగంట. “ళో... 
తోొడలన్ గ్యాళేలం వోలమి,, 

No. 

కార్ల జెట్టి. దః ర, (కాస్ట+ జెలి.) కర్ణ జలూక. ఆం. 

భ్. ద్నిః రారా, 

భ్ యం 'రీ ఆ 

క్, 

క. చే. ప్ర ద్రు. (పష్టీనభక్షియందు “ఇ, ఈ బి 
లకు. దరువార 'నీకు మోకు ఇ త్యాదులందు' 

దక్క “కి యన్ను, మిగిలిన యచ్చులతరు 
వాత “కి యున్న వచ్చును ఉఊదాఃగిరికి, 

కిటికీకి ఇరవైకి మూండు తక్కువమొ) 
1. నంబంధసామాన్భమునుు సంబంధ * విశేష 

ములను 'ెలుపును. “క, ,.నీమజు:దికి నవ 

రాధశతంబు నై (సుమయ్య యు పేంద్రా. * భార. 

సభొ* ౨ ఆ ౫౯ 2. ఇని ఇకరవిభ్ వా 

నిచ్చును: (కృతీయకు “మ. సిరికి జెప్పు... 
భాగ; ర స్కం. ౯౬ (తతర) శ్ర, 

కీంకి రాత ము, 

కింకిరి. చే. వి. 1. కోవము. 

కింకిణీ కవిభూషీ తాస్.” (వారివంశమం 

కింకీరము. సం. వి, ఆ, పుం. 1. గుజ్జము; 2. Aan 

3. తుమైద్య; కీ. ఎదుపు, నం వీను:గుకుభస్థల 

విణ. (౨ ఆ. అ ఎజ్జనిఏి. 

నం, పి స ఫుం 1. చిలుక 2. 

కోయిల, 8. అకోక ను. 

కింకి రాచుండుం నం వి, అ ప్ర మన్మథుడు, ఇట్టే; 

కింక రాటు: 

“మ, నేడు మికు 

దుర్వ్వ్యాపారులం జూచి కొంకక మోకింకిరికిం 

జెలగినం దొలంగంచాటు: దదర ముల్.” డాం 

వారి. ర, ఆ. అరా; డి. రోత “ఊ. వంకజ 

ముం దొజుగి తదుపాంఠచరన్మ్యృ భువ వస క్షికిక్ 

గొంకి రుహిసిరూచములకుక జననాథునినింత 

యక్కుుపైప గింకిరి గాంగ లచ్చి లెలకించి యజ 

చుచు నుండుంగాత న్విశ్ళుఎకం జళుక్యవిశ్వమనుజ 
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ద్రభుపుణ్యకటాక్షద్భృష్టులన్.” కావ్యా. ౧;ఆ.౨. 

(కింకిరి శ చేయు 
విష్టించు, మలనువిడుచు. “ద్వి. అవ ప్వడష్ణందనుం కించే. వై. 

కింకిరిచేయు. దే. అ. శ్ర" 

జాయోగివరుని, చీర్వవైం ప. 

రో, ఆ. 

కింకిరిపడు. ద్య. యు, 

“క, (విధి నిళు- మరిం గింకిరివడక 

యోలమానగొనక సీ,వతనికి. బ్రైయంబు సల్బుము 

“భార ఆను. ౧), ఆ ఇరా మార్క_0. ౨, ఆ. 

౧౫౮; 2. రోశవడు. “డిం. అడరుదుర్ద ౦ ధాన 

కణంమా త్ర, మైన”, గింకిగి వడక శంకింపక ధైర్య 

మింకక చండాలునింటికి నేయ బ్ వారిశ్చ. 

ఊ. ౧౫ిరారి., వం; లే. అనూయనవ డు. “ద్వి. జగతి 

లోల హరిశ్చంద్ర, భూవిభుండు . . .,బొంకకుం 

Be బొంక్షిన స కింకింవజి వవకింవ 

నాకేల. "ag. హరిశ్చ. క. ౨౭౧౩ పం. 

కింకిరిపొటు. చ. వి (కింకిరిషడుథా కోపము. 

“సీ నగుమొగంబులకాని నాని నీజెన చెప్పు బతు 

లకు గింకిరిపొటు లేదు.” భార. ఆర. x 

౨౯౧. ఉం వాగి. ఏ, ఆ. ౧౯. 

“నవ. 

ఆ, 

కింకుర్వా ముడు. నం ఏణ, (ఆ. ఆ. ఆ కింకరుం 

డగుచున స్ప చొండు, సేవచేయుచున్న వాండుం క్యా 

కింక ర్వాణపురుదరాదిక మవహాగీర్వాణకోటీకిరీ, 

టాంకస్థ్టాపిత నూత్నరత్నరుచిధారా శ్లేషకిమ్తా 
రన, త్పృంకేజుండు వారుండు.. కానీ 3 9, ఆః 

లాగి 

కింగాణము, బే, విం వ్యతిరేకము. “డి్ట,, .అఫిమకఫల 

మడుగు మనిన గింగాణమును జేయ దంగనం. 

జూడు, బన ర, ఆ. ౧౨౧. పు శల వం. 

(కింగాణి. టం 'పాఠాంం కొజగానిపని అని. 

బో హా కీింగాణము = వై చ్యము- వ్యాఖ్య 

కింగిరి. చే. విణ. అల్పము. (శ. రు 

కించిజ్జుండు. నం. విణ. (అ. ఆ. అం కొంచమే తెలి 

సీన వాడు అల్పజ్తుండు. 

కించిత్తు. సం. అవ్య. ఇంచుక, కొంచెము. జ. ౭, ఆ. 

O0౬ 

కించులుకము. సం, వి, ఆ. పుం. వానపాము. 

కించే. జే. వి. విచారము) దుకఖము. “ఉ,.,ఈకని 

కుత్తరంబు 'నేేనెవప్వగ నిత్తుం లి _త్రమున కేమియు 

రాజా తేర 
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(క్రి డింకిరి[ పడు.) 1. కోపించు. | 

కింవూూ 

దోంయదు కించ పురా...” సానందో. 3, ఆ, 

విరా. 

విణ. (నం. కించిత్. ప్రా, కించి 
అల్పము నీచము. (చూ. కీంచు:దనము.) 

కించ.దనము. వై, వి. 1. శ్ర, చుదశము, అబ్బత్వము. 

“ఊ, కించుందనంబుతో నొకక్చకీటమం: జెచ్చి 

(వ, తావపీవి తా,శాంచలుం డంచు.. *ప్కత్కిష్టిం 

వెదు న న్ననిం | బ్రనినుటింవయ నేర్తురె చేవదాన 

వుల్ ”” రానూ. ౭, ఆ. ౨౩౧; 2. శ్రమము) 

ఆయాసము. “ఊ కించుందనంబు లేక వలశేల 

నొకించుక  యవ్చళింత గావించిన బండ్డు 

పీకు ,.రౌొమాం 2౪, ఆ ౧౬౮ 

కింజల్కు_ము. సం. వి, అ. పుం. కేనసరము, అకరువు. 

నం ఆకాశము. (వై.. ని) 

కిందామీదా. జే. అవ్య. |క్రిందనుమైని. చా 
చాడు కిందామాంచావడుచు సంసారము గడప 

చున్నాడు. (కష్టముసుఖముపొందుచుళని, భాం 

కిందు. జే. వ. బి. lL. శ్కీందు “'పూలనము. “ద్వి. 

చేకొని నామాటం జేసీతి గాన, నీకిందరాజ్యంబు 

నిత్యమై యుండు.,రం. రా, ఉం ౧౩౨ పుశి. 

వశము, స్వాధీనము. వా:లాావానికింద వనిచేయ 

లేను 2, అడుగుభాగము. వా:లా-దానికింపిది, 

విణ. 1. అడుగుననున్నది. ఉఊదా:---కింది ఫు స్ప 

కము;2.గలించినది. వా:---కిందటిశు కృ వారము, 

కింపచానుడు. సం, ఆ కింవచు:డుః 

కింపచుండం, సం. విణ. (అ. ఆ. అం) కొంచమే వండు 

కింపాకుండు, సం. విణ, (అ. ఆ. అ) మూఢుండు. 

కింపురువము. సం, వి. ఆ పుం. థారతాదిదేశము 

లలో నొకటి. 

కింపురుపుడు. సంంవి, అ, పుం 1. కిన్నరుండుం 

(క్లో. పుహ్పాసవాఘూర్టి తచేతృ శోభి, వ్రీయా 
ముఖం కింపురువశ్ను చుం బే, సంకు, సం, 5. స 

3౯; 2. దేవయోనివి శేషము. (చూ. కింపూరు 
మయడు 

కింప్రూరువుండు, సం. = కింపురుముండు, (క్రో. గంధర్వ 
కింప్రూరుషకిన్న రాజగు, సం. భోగ. ర సం, 

20. అ, ౨౦. Dy) 



జిం 

కింవచంతి. నం. వి. ఇ, ఈ. సీ. జకశు 

(సృవాదము, (నత్యము కావచ్చు నసక్య మం కావ 
చ్చును.) 

కింవరాటు:డు. నం. వి. అం ప్ర అతివ్యయము చేయు 

గా 7 షో రో వా:దు. (శ్లో. నృపరే కింక్షుకో మూర దరిద్ర? 
కింవరాటక;, హితో. ౨, ఆ. ణ్) 

కింశుక. నం. వి, ఆ. స్తీ" బ్వితిష్యతి, మాశేగుళి. 

కొళుకము నం, ని, అ. ఫ్రం. 1. చిలుకమువ్క_వంటీ 

పువ్వులు గలఏ= మోమసశ 2, నంది. 

కికకిక. దే. వి. నవ్వుటయం దగుధ్వని కనుకరణముం 

“చ... ,ఎవ్వళివ్వ లేల, గికకిక నవ్వి రిన్సనుచు 

ఎ భర్దా, ౨, ఆ. (శ ర 

కికాకిక = కికకిక. “చ, నగియె , , 4కి కాకికన్ *కళాం 

౮) ఈ ౧౭౧. ౧, ఆ. ళం. 

కిక, నం. వి. ఇ. ప్రుం. కొబ్బెరళ. ఇ. న్. పుం; ఈ, 

స్తీ - పాలపిట్ట, చాషము., 

కికిదివము. సం. = కీకీదివము, 
కికీదివి సం, = కికీదీవిం 

కీకీదివము. నం. వి. అ. పుం. కికీదివి, 
కికీదివి, సం = కికీదీవి. 
కికీదీది. నం. వి. ఇ. పుం. వాషను, పాలగీట్ర, 
కమరించు, చే. అ. క్రి" "మోసగించితిరుగు; తప్పించు 

కొనితిరుగు, “క. తీపు గలకజ్ఞ మన్యుందు, నోపిం. 

టె పడి 
Or 

పల నొడిసీ పుచ్చుకొని తో పాడం, 
యది గ్ ని యొక్కండు, క్రేపులలో న్ని 
సకురించునృ పా” భాగ.౧౧౦ న్కృంం వూ. ౮౫౪౮. 
స క్రి. ఓ మోసగించు. “సీ, కికురించి రిచ్చి 
పుచ్చుకొనుచోటుల వార లాశకు లోనులా 
కవ్వు లీక” స్వా. 55 ఆ. ఉ౨గ; 
cs 

సూర్యులనుంచె జామయో రు.” వను. *% అ. 
౧౧౬; తి, పీడించు, జయించు. “చ... అనంగుని 
మామ వెలుంగుసానం దీ, రినక అవాంజితూఫుం గక కిక్కు_రచే, 

రించినయోరమిటాకి చూపఫునన్.”” సా, _, అఆ, 
ఇద 

కీకరింక. డే. ఏ. (కికరించు థాం 1. 'మోసము.(4, 
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ప్రానప్టొం | కిక్కు_ముక్కు.రుమను = 

కిరు... 

త్రి లేక కికు ఎచలాట, చే. చి. (కిప9ంకలు-+ఆకీ. ) దాగును 

మమూ:కలు “వీ, నరాల లావెట్టశాఖల చాటున 

నంతృట్టింతురు కినగింకేలాట్కబు ,, "చెన్న. %, ఆ. 

౩౭౮ 

కికు9 పు న్ా కికురింన. ఓ), భా. ద్విం D౯ De. 

కికురు. చే. ని. వంచన, "మోసము. ఆం. భా.గ్వి. ౨౯౯. 

సగర పాడు న్ న్ వన, టను 

గికుగోసాడుచు. . .భౌగ. రా న్యం, .౨౦౮ 
౧౦ స్కాం ఫొ. ౭౫౬. 

కికురు వెట్లు. దే. న. శ్రీ* డనురు+ పెట్టు.) l. మోస 

గించయు. “కుని నొక బ్రావ్యాణకన్యక, నై నరవతిః 

గిరురు వెటి యంగ9సుకకాం, “తాని శహాము గోనికి: ల 
జకు, చే నోఫదు నాఖబగేశుదివనంబులకున్.” 

దశ. ౯ జ. ౬౨; 2. త్రోనీపుచ్చు. “ఆ. అశని 

చేశ నున్న యమృగకుంగము సూచి, శెరలు 
వొడిచి నురలం గిరు వెట్టి, ఫచ్చుకొనిరి యనుర 

ఫుంగవు లెల్లను, మాయి శేనిబనిగిమాన జీం ద్ర 

భాగ. రా స్కం, ౨౯౫ 

కికురువొనుచే. చే. స. 8, 

"మోసగిం చు, న. 

*_ (కిరుదుసాపాముచుం) 

న శట్రనరు. గిరురువొడుచుచు 

** ఉమౌాగుదు చన్న౦గ౫ రాని మెటంచువల నృపా 

భాగ. ౧౦ సుం భాం 5 3౧; ర, 'శ్రొ|నివేయు. 

(చూ. కికురుపొడ ను.) 

క్రిష్స_నం నే. వి నలము, నృణవిశేషము. ఆం. భా. 

ద్వి 2. 

కిగ్కు_రుమకు (బ్రో) 

కిక్కు_౧ంమే = కికుగించు. (మోసగించు) “ఆ, 

నాని 6 గిక్కురి ంచిపోయి'వక్కి_గించు.” భె రా. 

యు. ౨౬౭. 

౬. పోగొట్టు. కీక్కు.రింత = కికురెంత, (శ. రం 
సే. వెలువవేనలి చిమ్తచీ.కటిం గికురించం జంద్ర, కిక్కురు. జే. ఏ. 1. మానము. (చూ. కిక్కు_రువెట్టు.) 

2. అబ్బ మగుకంఠధ్యని కనుకరణము. (చూ 

కిరు. రుమునుఎ 

ను. దే, ౫ క్రి. (0క్కురుషాఅనుఎ) నోకిత్తు, 
కొంచెమైనను నూటాడు. “క, రిక్కు_రవున కన్ఫు 

శంబుం, ,గు కలం వెట్టుగురు నురలు , . జార, 

౬, ఆం ౧.౨.౨. 
ర; 2, మోనకించుట. 2 వంచనక రణము. ఆం కక్కు. రు వెట్టు. చ Ale ల్ (కిక్కు.రుగా పెట్టు) మోన 

భంది. మెక! శి. దాంగుట.(చూ. కికురింళలాట.) గించు. (మోహిని “శా, భూనికొ గక్కు_రు వెట్టి 



కిచ్ళసం 

కిల. సం, వి, ఇ పుం. 

క్క్కై 

పోయె లతికాస్తోమాంత రాళంబులన్ ఎ నివుం 
ఇ 

నాం ర ఆః ౨౫35, ౨౫ీర .రసీక* 3, ఆ. ౯౦. 

చే. అవ్య, ద్రు' చచ్చునట్టు, ప్రాణముపోవు 
నట్టు* (వి, మిక్కి_లికదియిక అని. శ. ర. ఆవ 

నట్టిగా అని. సూ. ని) “దండకము. ..” భయ! 
భ్రాంకుండై పాజు నుంకించునక్కిిచు. గంనుం | 

ద్రలాీనృళంనున్ నియుద్ధ క్రి యాపద్దతిం సిక్కె. 
నం గొంతు శోల్ నొక్క...” "షాంగి ౨, ఆం 

౨౮. 

కోతి. (తి. నిం స్వీ. 
WS అ 

సృశగాలిక, కొంక నక్క 

కి” డీ. వె.. విణా. (నం. కీర. క. కిన్ =) 1. హీనుండు, 

పు “కీ శ్రనవిడిందికి రరభ ననుష్నవై తేని 

తిట్టుకి గ్రాడియనురకుం గేలం మొగిచి.” వ దభా ౧: 

ఆ, 26; 2, ఆవ్రయోజకు:డు, ల ఒనికి 

రానివాడు. ఈ. భె. కృ. ౨, ౭. “డ్... 

గి .గ్రాడియుం. బోలె గామగవిగాండి 

గలయ్య నృ పౌలువీటికిన్ . ”” నుద 3, ఆ.ళ; 8, 

సామాన్యము; అతిసామాన్యము. “గ, పాని కర్షా 

తృజుఃడు వృష. సేను. డాత్మ్రహయము దాఃటించి 
నట్టివాం గల్హయ దిగొ,నాంటి కది యబ్బురము 

గాని వీటిలోని, నేంటి కిగ్దాడగుజ్ణాలు దాటు 

చుండు.” కళా, రా ఆ. ౧౩౨౨. 

సచ్చె 

కిణాడిక "డు. ద్వ. వి, (కిగాడకాడు- స్వార్థమున 

అవృయోజకుండు. ష్ కిగ్దాడి కండె డ్రై యెపడుం 

దగ్గనిసంపదల బొరల...* నుక, స ఆ. ౨౭౭. 

కిచ, దే, వి. (గీనియా మే డితరా పము కిచకిచ 1. 

కో(తులంము. వాని థ్వనిక నుక రణము, “ద్వి. ఆచ 

లంబువపైకి గుండనక చెట్టనక, క 

గచ కొట్ట కొనుచు; నగగా యెక్కు. చో... 

రం, రా. కీషీ_౦. త పు; 2. చక్కిలిగింత. 

ఉదాఃకిచకిచలు; లి. చక్కిలిగింతవలనిజల 

దరము. (చూ. కిచకొట్టు టు) 

కిచేకొట్టు. చే. ఆ (క్రి. (కిరశొట్టు 1. కోతులు 
భ్వనిచేయ.. “ద్వి. కిచకిచధ్వనులతోం సచకొట్టు 
కొనుచు.” రం, రా. కిష్య్0. ౧౯౮. పు; 2, 

చక్కి. లిగింతకలుగు. అ ఫూవుగుత్తులపంటిపూవ 

చన్నులు గోళ్ళ నదిమిన. గిచకొట్టునట్టి వేళ,” 

శుక, ౧, ఆ. 2౦06 ఈ బడులు కోంతులు 
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కిచ్చిలి. 

కిటకిట. దే 

కిటకిటమను, బే, అ. 

| క్రిటకిటలాడు. చే 

కిటి, సం, వి, ఇ, పుం. 1. 

కిటికీ. చే. ఏ. (హిం. ఖిడ్క్యీ ఎ గవాత్నము, సోరణము. 

కిక్కు 

మొ. వానివకే ధ్యనిచేయు, ' Ey కిచకొట్ట లక 

దారికివకివల్ చెవి. గుల్కి_ కుదురుగుబ్బ లురంబు. 

గదియం శేర్చ” శుక, ౧, ఈ 5౨0౦3. 

= కిమేకు, దే. ఏ. సొముమొ భషీంచుటయందుం 

జేయుధ్వని కనుకరణము. (దీనియా మ్రేడిత 
రూవము 'కిచుకుకిచుకు.” (పొాము.) "వ. , .కిచుకు 

క్ిచుకు రనక,, = నిఖులభేకంబులం భక్షించి...” 

వేం. పంచ 3, ఆ. 3౬౦, 

కిచ్చేడి. చే. ఏ. (క. త. కిచ్చడి. హిం. కిచిడీ) నానా 
వస్తువులు చేర్చి వండినచిత్రాన్నమం “సీ,,. 
వచ్చళ్టు కిచ్చట్టు పాయసములు.” ఉం రా, ఇ.ఆ, 

+ పచ్చడులుం గిచ్చడులును బజ్జులంం 

సిజ్జులును. ..” కాశీ 2, ఆ ౧౮౫% 

జే. ఏ. (క. కెచిలి. ఈ. కిచ్చిలి) 1. ఒకజాతి 
నారింజ. (ట్రే. 30; ధాన్యనిశేషము. (వాం) 

వి (త. కిడుకిడు 1. బండ్లు కొజుకుట 

మొ. వానియం దగుధ్వని కరః ise 

కిటకిటం బండ్లు కొఆీకి* స్వా. గే ఆ. ౧౯. 

ద కిటకిట బండ్లు గీటి వలికిం జటిధూర్టటి 

హుంకరించుచున్. 3 దశా, ౨ అ ౨౬; ర్న 

బిరడం ద్రిప్వుట మేను వడంకుట "మొ. వానియం 

దగుధ్వని కనుకరణము. ల్స్ శ్రుతులు విజ్ఞో 

డైనచోం దంతి బెగువుగాం బిడించి కిటకిట 
బిరడంద్రిప్వు.” వజ. ౧, ఆ. ౧౧౮ “క, అటు 

నిటును జుణింగి మెల్టలణగం గిటకిట యని మేను 

వడయ ,, పార్వ. అక, ఆ ౧౨౦. 

కి. (డకటకిటగేఆఅను కిటకిట 

మని ధ్వని చేయు. “క. కిటకిట మన రదనవం క్షి: 

గీటుచు. బలిజిన్* దశాం, ఇఒ, అ రాలి 

మ క" = (కటకటలుక్తాఅడుఎ నమ్మ 

మగు, కి కిక్కింియో వ్యపః = నేడు షో 

జనులు 'ఘుకిటలాదుచున్నా రు. 

వంది; 2.వరావహావతారము. 
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(శర వా 

5 శొడ్డపని. 1. కటకట — 

బుణ్యులం జెచ్చరాని సంకటము ల బెట్టి యొట్టి 

కొఅగాములు చేన్పిం బెక్కు. నాకు నీ కిటుకున 



కీట 7 
రు 

చేమిమేలు కలిగెక్ొ. ,,”ఏ. పు ౭, ఆ. ౯౪; 8, 

రహన్యము, (వా, అనలుకిటు కదిఎ “గీ అకిటుకు 

కూటిపజ చిగయ్యాళి తపసి.” చంద. ౧ఈ ౧ కిక; 

4, కప్పము, చిక్కు. “దః కపటనాటకుం డైన 

కౌళికుం జాతం గృవమాలి నినుం బటి కిటుకులు 
వ లు 

వెట్టి” ది. వారిశ్చ. ఫూ ౧౭ 2. ముం. 

కిట్టమి. దే. వి. (కిట్టు ఛా విరోధము. (ఆం. వదు) 

కిట్టము. సం. వి, wp న 1. చేవామలము; రై లోవోచి 

ఛాతునములము, చిట్టైము; 3. నాూానెమొ. వాని 

యడుగుమడ్డి; 4. పురీషముం 

కిట్టింపు = గిట్టింపు. (ఈం. వదు 

కిట్టి కోల. జే. వి ఇజణీకించుటకుంగా నొకవై పు కొనలం 

ES కట్టి చిన్న కోల లలతో నేర్పజణువంబడినసాథ 

నము. (శ. ర 

కిట్ట్మము. సం. విం ఆఅ నః కూదోదకము, ఉఊఉవ్వనీరు, 

కిట్టు- జే. అ. డ్ర్ శ్రీ 1. కవియు,తాంకు, 

“ఉఊ.. ,హరిం)గేవలముర్తు నగా దలంచి కిట్టినం 

బట్టినం దారు మంట్నప్రువాపిరి( తమల? 

వర్దముచాడ్చున మ్రందిపోరె, ౪” "భార. a) 

5, ఆ, ౩౯౮; 3 దగ్గు; నమోాపించు. క. 

ఫీమ్మాగ్సి జాం ణాలేంన టైం పట్టం గడు నా మయమైన 

యుడ...”” భౌరం డ్ర్: విర౮ర్యా లే. జ 

గటు. (ఆం. వదు స. క్రి 1. చంపు, వధించు. 

“డు కీటుదుం గర శలర్సు లనుకటములని, ..”' 
లు ణి 

భర. పరం 3, ఆ. 9౬౧; 0, ఉఊరయగ్న, సమూ 

పించు. ఆం. భా. నం ౧౫ర. గచ...టగ 

మృగనాథుస్నినైనను గట్ముట్రి బె, టిదముగం "ల 
— ఆ ౪ న్ 

"గలను గడిందిమగంటిమి యంల్లసిల్ల బృట్టుదు 

షు, భార. విరా ౧9 పం CEP 

కట్టు పోను. చే. ఆ. కీ, ॥ (కట్టు +కెను స్యాం మున) 

నమోపించు, “కం వటచియుం బోజీదియుం 

నం 

౧, ఆం 

దాంచియం 69 గుటుమూంకలుగూడం గిట్టువొని 

తవములోన మ్ దిక్ గా ౬ ఆ, ౧౧ 0: 

రణము, సం. వి అ. పుం 1 గట్టివ వస్తువులతోడి 

రా పిడివలన 6 జేతియందు Bay 2. ఎండిన 

వుండు; 3, య 

కణి. సం. వి. ఇ. స్తం ss 

కిణిహిం సం, విః అ త్ర a ఉత్త రేను; 2. తెల్ల 

గినియళీ* 

02 

కి తికంటివలంగెం 

ని ట్ 

క్రిణషము. సం. వి, అ. పుం. నం నురానీజము. 

1. పాపము; 2. తెలిగసిండిః 

నముదాయము. 

కితం దే. ఏ. 1. దేవతార్చణమున శై కళ్ళమున నొక 
చెనను బోసెజిమూ:డువోసిళ్ల ల ధాన్యరాశి. (శ 

ర; 2 న థాన్యరాశి, (ట్రై వాం 

కితవము. నం, వి, అ. పుం. ఉమైగ్ల, 

న. 

లే. మన్య ద్రవ్య 

కితవుంతు. నం. వి, అ. ఫ్రం, వూాదగి. విణ. ((౫.ఆ. ఆఅ; 

l. -మోనకాండు; 2 (le దుష్టుండు; 3. 

WE 

సి చ్చి వాడు. 

మెచ్చి పూనా 

8తా బిచ్చుటచే వడారత విజయానందరంగ 

రాయ గీ అన 

కితాబు. హీం. వి. బిరుదు. 

పొరుషనామ"'ధీయముల 

"వెలసీ*” ఆనంద. నం కలా 

కిత్త భారం దే. ని, చెంగనార. (#. ౮9 

కత్తనారగుడ్డ. దే. వి. (8 శ్తనార 4గుడ్ల.) క్విళ్ళనారతో 
నేసిననుడ్డ, "మూటుగుడ్డ. (౪ ౩.) 

కి త్తలి. జే, సి Gs [త్త Cp he రం + బ్బ 

(కశ. ౦0, (బౌ 

= Rok ఓని OG eM x కల్సి = కిత్తు. “సం అలికనేతృముకి' త్తి యారజ్య 

నూన మై తెప్పులసంగంల నిసా లుమిసె,” వార. 

౭, ఆ. ౭౯ వంజిలె నుసింను గంప 9 వం, 

చీ. పి. డ్రత్తిశోకన్ను శాఐలణిం 
pa) 

వేం4. దీన x. 

కిత్తు. దే సి (౧. ఈ కిట్చుంు అగ్నిం సిన ఆం 

భె. ఆః ళో స్తాం, క న్ జ 

కిదుకు. సెం అం క్రీ," మారాము పట్టు, బిడ్డలం మల 

జట్టు. స నిదురాూచినశిశు ఎ*కోొసి, తు మ్ 

జను గోర కంల = భోగ. ౧౧ స్యాం పూ 

౨౫౦. “ద్వి ఒత్తు నేనును నన్ను విల తిగివి, 

యొత్తుకొ మనుచు. బెల్టినంగు భైన్యమునం, న్దు 

గుచు జిన్ని "కెంగల? దికొంగగ, గదియిం చి బుడి 

బుడికన్నీ రు దెచ్చి. డి .వారిశ్చ,ప్రా..౨ ఏ రరావం. 

కిసియం. జే. అం (క్రి, ఓ. కోషించయు. (క కినిసు) 

ICD Rs Ta ౪ బదగిం * శ మతెొవన 

a టి షః ణన ct ళ్ళ "a a పం శిముంఎటక.  శినిసీ చలిజ్ఞై సీ, ., 4 

వారీ. ౧; ఈ ౧ వెద, సు ఏనిసి బిడె "జు6 యూ గ 

తార మడరింప నది శార్టి లేజంబునందుడించ ఛం” 
౧ 

పారి, ౫ ఆ 30, 2, 'ద్వెషించు, స. ఆభల 



కీను 

విషయానళిస్నే హుం డగుచు శుభము, నొంది 

మురియక యనుభంబు నొంది కినియ, కుండు 

నెవ్వాండు., .”సీ తారా, ఏ2, ఆ, ౧ర౨. స కి. 

1. కోవవడు. “గీ, ..రాభేయునిం నినిసీ...” 

భార. ఉద్యో. ౧, ఈ ౨౨౫ “ఉఊ,..కమా 

రులం గినియ నోవండ. ..భార. ఉద్యో. ౧, ఆ, 

3౪౬; 2. సమీపించు. “గీ కిసిసీ పాణినాళీ 

కంబు సొనుప్రటయును.” హ న, ౨, ఆ. ళ౭. 

(నలవక్షమున'గమోపించు,” హరిశ్చం ద్రవత్నమున 

'కోపించు.) 

కినుక. బే. వి. 1. కోపము. ఆం. భా. ప్ర ౧9౫ 
కః . .కినుకనూనిననవ్వు రౌద్ర, ద ప. రింప” 

భార. దో. 3, అ. ౨౨౫; 2. ఉనికి “చ... 

అన్వెక చవంశజలోచన పొంథయిందుర, మృనుటయం 

నిల్లు సేకొ చెద పద్దిర మశ్చతి వచ్చు వేళ ప నుకలు 

సాగ నిచ్చట జగేయన 'నాతందు భికచిత్తు.డైల 
శుక. 

కినుక కాడు. దే. విణ. (కినుక? కాడు) కోవను 

గలవాడు. (శ. ర 

bles = కినుక. (ఆం సద 

నువు. జే. వి. (కినియు శాం కోపము. “గీ, 8నుపు 

కలకిం చితను 'నాత్మం ౭ గీలుకో సంగ, సవతి నీక్షీంచు 

ప్రాఢయోషయిను బోలె.” కాకీ, ర, ఆ, ౧ఈలా 

* ఇర ఏ. 

కినుపడు. స్వ (09+ శ్ 
‘క్ట 

« 

3 9 ఆ, ౧౯౬. 

ల _, ఆ 

(కనుక శావడుఎ కోవవడు, 

అధిపతి నిన్నుక్ ) జన్నియ విడిచె రణము 

గిమిన్నక కినుపగక పొము మాగ్భృహ నున 

కున్.” భార విరా, ఈ, ఆ. ౨౧౮ 

కిన డా నుక. “గ, ఒకీన్బు-C బూనినయలంలెనగ ప్ర, 

వెలువు మొగమున కొక త్తపొలు పొనర్చు” 

భార ఉద్యో. 55 ఆ. ౨౬౦. 

కిన్నర. సం, ఏ ఆ. స్త్రీ వీణావిశేవము, కిన్నరుల 

పీణివంటివీణొ. ““ఉఊ,.. మేఎల్కిన్నరం జెంతం జ్ర 

యొక కన్నారకంఠి యొసంగ. 
ఆ, బాగం 

కిన్నరకం8. సం. ఏ ఈ. స్త్రీ కిన్నరధ్వనివంటి మధుర 
కంఠధ్వనిక ల తీ ప్రే" 

కిన్న రము, నం, ది ఊ నః థారళాఓచేళ భేదము 

౮03 

చంది, క? వు 

కీమో 
జీ 

కిన్నరి.1సం. వి. ఈ. స్త్రీ* 1. కిన్నర. (శే. ని. వై. నీ); 
2. కిన్నర స్త్రీ. “సీ. తతజాదక నమిరవాకకిన్న 
రీరుతుల్ కిన్న రీరుతులు చేకీభలించె,,.”” వను. 

౧, ఆ. ౧౪౯. 

కిన్నరుండు, సం. వి, అ. పుం. 1. నరముఖమును న నశ్వ 

శరీరమును గలబేవయోనివిశేషము. “క్లో. బింబో 

ష్టం బహువునుతే కురంగవ క్ర, శ్చుంబంకం ముఖ 

మిహా కిన్నరం వ్రియాయా3.” శిశు. ర, స 

3౮. శ్ఞో; 2. దేవయోనిపి శేషము. “శ్లో గంధర్వ 
కింప్రూరువకిన్న రాజగుః."” 

౨౦. ఆ ౨9౨౦. ఖో 

కిన్న రేశుండు. 
కు 'బేరుండుం 

కిన్నెర. 'వై. వి, (నం. కిన్నరాం కిన్న రులవీణవంటి 

వీణ. “సీ, స చిన్నిచుక్కల 

రాజు పసిండిక్ న్నెరసీణ పలుకుందోడు.” నైష. ౧, 

ఆ. నే, 

క్రిన్వుడు = కీనువడు, “చ, జనకుని గన్న గిన్వడుదు 

సభ్యుల బంధులం 7గా౦చినం,గనలుదు. ,.” వారి. 

పూ. ౯, ఆ ర 

కికు. సం. న. (మ్) వర్ధా ము. (ఇది తెలుంగున 

సమాసఫ్రూర్వ పదముగా నే చుంండును, ఊదా: 

కింక రవము మి. అవ్య. కుప్ఫెతము. ఉదా: 

కిం్రభువు మొ 

క్రీముష్లూబు. దే. పి (హిం. క ంఖార్టిబ్ ఎ బంగారు 

మొ. వానిపువ్వులతో గుట్టినఏిలువ గలకీ కాంబ 

రాడికమూ. “సీ. పులితోలు నరిగస్రూ వుల హిచ్చు 

కిముఖాబు గొవ్బ్చనమానుగా నొప్ప జేసి” 

పార్వ ౫ ఆం ౧౦౯ 

కిముడు. దే. ఏణం కొంచెము, అల్బము, ఆం. భె 
తృ ౧౬ 

కిమ్మతు. హిం, వి, విల. 

కిముత్సు = కిమ్మతు. (వా) 

కిమ్మను+ పి. అ. కి. (శమాూాఅనుం 

మాటాడు. “ఊఉ, , ,ఇందుబింబము౯ 

మోము 

కిమిరము. నం, వి ఆ పుం 1. చి కృవర్ధ్ణము; ర 

నారింజళీ* విణ, (ఈ ఆ అ) చిక్రవర్ష్మమా గలది, 

సం, భోగ. రా స్క_౦* 

సం. వి, అ. పుం. కిన్న రులరాజు. 

నోఇత్తు, 
) గిమ్మనసీదు 

OR స్వాం 5 ఆ, కం సా బె, ఆం౦౧ 0౮ 



కిము 
జారీ ‘ 

కిము. దే. వి. ఇమ, ప్రీతి. “ఊ. కమ్తునిజున్ను మంచి 

న గట్టివి My శెవింగు.. .ఇమె 

యి3,గిమలం చచ్చి యిచ్చు రతికిం తతత... 

బి్ల్చు 'సిచ్చలున్ 

కియ్య. చంపి (కిందుశయఎహాల్టు క్రి దియ ౩ "రము, 

ఆం. భె ద్వి ౧౮౭. పాండా. ౧; ఆ ౭౧. 

కియ్యపడ్. డే. ఏ. కియ్య, వాల్టుక్కిండియ కారము. 

(శ. రృ 
కీరకము. సం, వి, ఆ. పుం, పందిపిల్ల. 

కిరడు. దే. వి పాలకీ మోయుచారు నడుచునడక 

లో నొకనడక, (ప్కబంధ. ౬౦౫. 

కిరణమాలి. సం. ఏ. న్లో సుం, సూర్యుండు- 

కిరణము. సం, వి, అ, పుం. వయూఖము వెలుంగు, 

కరత్ * సం. శత A. కహ్లుచున్న; 2, చిమైుచున్న; 

లె, పీడించు చున్న. 

కరము. సం. వి, అ పుం, ఓ. వంది; 2 

దొడ్డి. విణ, (అ. ఆ. అ చళ్లునటి. 

కిరసనాల”* అం, వి, (16105100 oil) మట్టి తెలము, 

దీపముల కువయోగించునూ నె. (ఇది ఖనిజము.) 

కిరస్తాని, ఆం ఏ. (Ubristian) 3) స్పవజాతి. 
కెరస్తాని వొండం- 

జాంనం ౨, ఆం ౧౧౧. 

వుయింగు 

ఆదు; 

ప రాటు"డంః సగం ర్ (0, ప్రి. 1 వై శ్యుండు; PI మై 

చ్భుండు. 

కిరాతక ము సం వి టు పుం. చేలము. 

క్రిరాాతతి క్షము. నం, = కిరాౌశకము. 

కరాతము. నం, వి. ఈ ఫ్రం, l. జళకాసా 

2, మళ్ళ బ్రవేేషము ; లే. 'శేలవేముళీ. 

ఏరాతుడు. సం,వి, ఆ ఫుం 1. నెమిలిపింఛము 

ధరించి యడవిని డిరుగుబోయి; 2. "మేచ్చు'డు 

విణ. (ఆ. ఆ. అ పొటివాండు. 
లు 

కిరానా. కం, విం చిల్హ్లరదినుసులు* 

నావసుపారము,) 

కిరానాకొటుః మి. ని. ల రదినును లముదుకాణను. 
లు రు జ 

(వా 
కిరాయి. హిం, ని బొడుగ, బండియ ద్ధః 

నై దేశము; 

(చొ; కరౌ 

ళ్ 

కరి, నం, విం ణః కుం. 1. చేలను చ,వ్వునదిలా వంది, 

2. ఫీళ్ళేను జిమునది---= మేఘము. 
నానార్థ 

కిరొతే.. శత" క, దం రీ ణి గంగ దం స్త్ర Ll. 

కరాళ స్త్రీ ; ఓ ఈంటెనక త్త) లే గంగ; ఢీ దుర్గే, 

704 

కిరి = అ. (దుః 
? a) 

కీఆు 

కిరీటము, నం. పి అ, పుం. 1. రాజుల ఓకవిధయమెన 

తలపాగ. “క, , .8రీటము పెట్టిన, తలకుక్ సుళ్ళ 

డుగం బోవం దణునే యెందున్.”వాల్రీ,. 3, ఆ. 

౬౮; ర. మకుటము, ్లేqురము. 

కిరీటి. సం. ని, న్. ఖ్రం* 1. *ంర్జు నుందు; 2. ఏనుగు 

ఎలవుమూ-లము, (వై* ని) నిణ. (న్, నీ. క్ర 

కిరీట ఛారి. 

కరీటివచ్చే. సి. సి, (శ్రరీటి + వచ్చ 1. మరకళమాణి 
కము, గరుడవచ్చ, wa ఏరీటవచ్చలపొంగ టు 

చెక్కి_ళ్ల? జెలంగ...”సాంబో. ౧, ఆ. ౯౩; 2, 

కిరీటియొక్కవచ్చలు. స్కస౧గవళ 
మున, నలరిం గడు విజయభవన న న్న వలా, 

శెలియ వినుకొ గలయయం గనుకెొబలంమరు బాగా 
8రీట్రిపచ్చు లఓన్నన్*” నిజ. 3, ఆ. ౨౬. (ఇది 

రెండిటికి నుదావారణ మీ.) 

కిరు'చెస. “వై. వి (ను. గ్భధ్రసీ) రొంటిగా'నివాత 
రోగని శేషము. ఆం. భౌ. గ్వె, ౧-౨౬ 

క చెలులు 

కెఠును. జి, స్స్, (నం కరుచు ఇరు పు య మ్రకగ్రాల వెదవ 

గటిగి ఎడి మైసక లె. 4 విరహి నెత్ఫుటం 

జొ త్రిల్లుకిరును లనంగ, నరుణశేరుణ వ వాళంబు 

అట నచట, గుమ? 6 కా ర్రిఈ ర, ఆ. ౮౬. 

కుడల. 5, ఆ. 3౧. ని ఇరువృక్కాల నాగర 

గలిగి వండి గలి. “మ,. బిల్సి_ రుసుక త్తియం6 

బోలి...” కళొ. ౭, ఆ, ౧౨. చంద్రా, 

౭౫. 

వ 9, &, 

ఆకల. చే. సి. 1. రభనేమి ధని కేనుగర౭ను, 

(శ. రల 2. బండినట్ర్టాధ్వ్టనిక నుకరణను, (వె 

అ. వెవ్వులుమొ బ'నిధ్వనిక నుక రణము. 

కిటుంబెవ్వుఎ. వణ. సన్నము, 

ఆల్బము. (ము. కియికు౭(తే్ఫ 

ణకు "చం ఇ జ 0 స్ట్ ' భధ . 8యింబేవ్వుం 'దే* వి. (కిటు+ వెపు కిట్లు గలచెప్పు 

“మ... గోరాహినీయంఘ క, గలం జే పైన 
విధంబు నామనములోః గీలించినట్టయ్యెడు న్.” 

చె షం అం “కదూ, డలం 

గాయం... కిజుంజ్రెప్పులు పీల్చ నృగ్లోవి యమరం 

భొలము డిరుగుచున్*,” చెన్న. 5, ఆ, ఏం 

కెలుకు, చే వి 1. ల్రైష్పట. “చద. కటురులం బెట్టి 

వీరి నడకిం'చి తొలంగుదమన్న పటిక,క్కు_అీతియ 
వ! 

కాసి దైస మనుకూలము గాదు, , టైం వె టిం 



రీతు 

౨3౪; 2. తలంపుతీ మునపుకు కలంపధ్వని కను 

కరణము. “క ,..చిత్తిని చ౦ియె: నుంప్పగిలు కన 

కుండన్.”” శుక. ౨, ఆ 

కరుకు = కిట్టు. (చూ. శిలకు చెప్పులు). 

కిక: జెవ్వు = కియింబెవ్వు. 

ఆఅ ముక. ౧, ఆ. 

౧. 

“ద్వి. ల్సి తవం కేవలం. 

క్రిలుభూంగ. జే. చి, (శు. హా.తం సన్న సాక, అల్ప 

ధ్యని. “సీ. నూ గాకు వొ కలు మీరులతోడ చెర 
కువ కిలునా:క లిడ నాలకింవ కేవ.” చే. 

పంచ. ౧, అ. ౨౮౭. 

కిరు నుం జే. సి, (క. క్ు నుం తక్కవ, న్ఫూనము. 

“గ, అతిధికిహ్హాన్నభో క్త శతాళ్వమేవ, కర్త 
ఎక్కు సిగాని కొడు కిజుదు.” వరావా 

౧౦, ఆ, ౧౦౮ 

కిజుదుకట్టు. చే, వ. బ. (కిజిముఢకట్టు) కుమరి 

కుండలై: జే యంనొకరకపువగిషీ పని. న! 
కియునుకట్టు, బొద్దుటీనలు నుమపుళం మొదలు 
గాయం బనులు నిర్మించు. గుండలవై నతండులో 

వాంన. ౫, ఆఅ, ౧౨. 

కిట్టు. చే. వి. 1. చెప్పులు మొ. వానితో నడచునపుడు 
కలుగుధ్వని కనుకరణము, (దీనికి వృ త్తియందు 
ద్విశ్వలోవము వైకల్పికము, దీనియామే,డిత 
రూపము కిజ్హుకిళ్ణు,) గీ. పాదముల నిప్టోేజ్ఞని 

బలుకు చుండు, కుచ్చుటుద్దాలు.. .”వాంస,. 3౨ ,ఆి* 

౯౦. ద్వా, ౧౦, ఆ, రా3; డి కలుపుతీయు 

నపుడు కలుగుధ్వని కనుకరణము. “పీ. తలంపు " 

కిజ్లనకోండ.” కారీ, ర, ఆ. ౧౦౧; లి. కావడి 

-మోచునపుడు బద్దకు భుజములరాపిడిచే: కలుగు 

ధ్వని కనుకరణము. “గీ, గమనజవమున నుజ్ఞైడు 
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శోయలం కిట్టు గారుంగ తిన ఆ,” వాంస, 

ఆ. ౧౦౬ 

కిల, వై, వి. నవ్వుటమొ: వోనియ ౨దగు ఫ్వని = (చూ 

కిలకొట్టు; కిలారుచు.) 

త. సం: వి అ, న స్తీళ్ళంగార చేష్టావిశే 

మము; అలీన కమసంగమము వలని దమూనందము బేం 

గలునస్తీ తాడులకూడిక. “భో సీత శుమ్మ_ 

రుదిక వాసిక తార కో శ్రమావీశామ్, 
సాంకర్ణం కిలకించిక మఫీన్రతమ కంగమాదిజాస్ట్ర 
రాతి పా, ద. ౨, ౧౦౧. “గీ కినుపు కిలకించి 

తము నాక్ష్యం గీలంకొన:గ, నవి నీక్షించు పొడ 
Ey 

యోషయును బోలె.” కాకీ. ళో, ఆ, ౧౪౮౩ 

కిలకిల. ఉభ. వై_. ని. (సం. కిలకిలా, క. కిలకిలా 

నన్వుట మున్నగువానియు దగుధ్య్వని కనుశర 

అము. “క, , కిలకిల నమె.. సా. ౨ ఆ 

౧౬౨. “చ,.నినలకహా:-కలకౌ సిలకిల న్నగు 

మోవహనగశయ్య నున్నెడన్-” వసు, ౬+ ఆ. 86. 

కక్చీ __కిలకిలత్ గుల్కు-చిల్కలక: దోడు.” 

య, ౫ ఆ, ౯౧. “చ. కిలకిల నార్చుచున్ , ఫై 

ఉం. రా 3, ఆ. ౧౩౦. సు- ఏ, ఆ. నీ 1. 

వార్ష ధ్వని; ర, ఫీరుని సీంహానానము: 

కిలకిలలాడు, ద్య. అ, శ్ర" (కిలకిలలు శాఆడుఎ) కిలకిల 

ధ్వని వేయు. “చ...సారసారకుం, గిలకిలలాడు 

చున్ మిగులం గేకలుకొట్టుదు రంతె కాని, ౪? 

విలా, అఆ, ౮౧. 

కిలకొట్టు- ద్వ అం శ్రీ (కల +కొట్టు.) కిలకిలలాను, 

“కీ శ్రిలకొట్టి యిట్టె చక్కిలిగిలి యని వెట్టి కిల 
కొట్టి నవ్వి నవొషలయం జేసి” చంద్రా, ౨) ఆ సేం 

కీలము. ఉభం డే. ఏ. (క. కిలబు) కిలుము, చిలుము. 

(శ్ర. చో) నం వి, అ, పుం ఆట, శ్రీడ 

3, 

వ్ 

కావ డదరి;కిజ్జుకిజ్జిని భుజమునం గేళిసల్ప- "నాం. కిలా, న. వి కోట. (చూ. కలపను 
౧0, 6, షు 

కిల్టు(జెప్పు = కిణుం జెప్పు. “ఊ,.ఎపొం దవుకిజ్ఞుః 

'జెచ్వలునుబొ ల్పెసంగక్ధనదత్తుం. గెంకయున్ . చ 

మల, oy ఆం గాం. 
టా 

కిటుంబాగాలం దే, ఏ. బ. కిల్లుంబావుకోట్ల. 
జ ల 

శ), అం ళో. 

“వజ, 
డా 

కిజ్టుగాశాల తిప్పులు. చే. ఏ. బ. (కెణ్డు" గాను6గ + 
జి గక 

శిక్వట్లన చాల క్రీ డానిశేషము. “సీ, గచ్చ 
WU 

కిలాకిల = కీలకిల. ““నము.. శిలాశకిల నవ్వన్ ...” 

కవల. ౧, ఆ: రం కచ రంభ నగుక గిలా 

కిల్ ౧) ఆ ల్ 

క్ 

క్రిలాకము. డే, ది, గుణము. డ్. విన్నున చేను 

'తానుకలవిందు కిలాతఫునీడలు, ..? యః ౨, ఆ 

వెడం 

కిలాదారు. హిం. పిః కోటయిధి కారి గనీ , ఎరీలోొో 

చాపలు సరుదారులు, ..” ఆనంద. పీకి. ౧౧౨. 
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కిలారము. చే. వి. గోకులము, పనులమ౦ద, ఆం. భా. | కిల్లి. దే, వి. 1. మల్ల బంధవిశేవషము. ప్రబంధ. ౭౮. 

ద్వి. ౨౬గి. 

కిలారి. చే. న. (కిలారము+ఇ నో పొలకు:డు, పనుల 

కాపరి. ఆం. భె. ద. ౨౬౧: 

కిలారించే. ద్య. ఆం క్రి" 1. సీంచానాదము చేయు. 

వ్... ,వండ్డు గొబుకుచు నార్భటించుచుం న్ా 

రించుచు. ,.సోరుచుంద...” వేం. మా. 3, ఆ. 

ఈ౨; 2 కిలొట్టు, (ఈ, ర 
కిలారుమే = కిరార్చు. ద్య. ఆ. 8 (కిల+అఆరుచు ) 

1. కిలకిలధ్వని చే:నుం. (శ. ర; 2. సింహా 

నాదము చేయు. 

కిలారు. ద్వ. అ. గీ (కిల+ఆమ్పు) సీంపానాదము 

చేయు. “సీ జేవఠల్ డయ్యంగ దిక్కులు న్నీ 

వృయ్యంగ నవ్నటవ్నటికి: గిలార్పుకొనుచు 3౭ 

త్త రా, ౭, ఆ. ౧౨౦. "టా...చం, ద్రాంగదు 

జీవముళ్ గొని కిలాశ్నెద , . ."చంద్రా.ఇఒ,ఈం 09, 

కిలానము. నం, వి ఆ. న సిధ్మరో గము, సోబె. 

కీలాసీ, సం, విణ, (న్. సీ వ్.) సిధ్దలుడు, సోబె 

రోగము గలవాడు. 

కినించు = కీలింమే. 

వీ:ఏంబందులం, 

క లల 
De (వట్టుకొను.) 

బలిమి: గిలించి తవ్వ మునీవ 

భ్రాాక టూడిన నవ్వి రందజున్.”” సాంబోం ౫, 

ఆఅ, ౧౦౧. 

క్రలింజకము. సం. = కిలీంజము. 

కీలింజము. నం. వి. ఆ పుం. 1. బాంద; కటము; 2. 

జేల్లుమొ. వానితో పేనినత్రాడు. 
కిలలము, చే. ఏ. (శ కీలుబు చిలుము. (శ్రా. వా) 

కిల్చిషము. సం. వి అ, న. 1. పాపము 2. అప 

రాధము; 8, రోగము. 

కిల్చిషించేం సం. సం శ్రి చంపు, (బ్రో 

కల్లా = కీలా. గవ, . చెంగలిపట్టుకిల్లా జాగీరును, ,. 
ఆనంద. కీరి® ౧౦౭. రంగా. ౨ ఆ. ౫కి 

కెల్లాకు. ద్వ. విం (కిల్లా+ఆకు.) 1. చీటి. ఆం. భా. 

ద్వి. ౧౮౮౯ శశాంం ౨, ఆ. రాజు} 2, ఆకా 

వత్ర్రము. “గీ, ,,కొండంతపనికిమై న. . .కిల్లాకు 
వనువసాగె” కవల, 9 ఆ. ౨౪. రామా, కో 

ఆ, ౧౪౭. 

కిల్లాది. జే, వణ. మోనకాండు. వ్య్వవః== వాడు 

మంచికిల్థాడీ. 

ఆం. ఛౌ. ద్వి ౨౦౯; 2. తాంబూలపు(జుట్ట. 

(చా. కిల్లీ యనియు వాడుక) 
క్రివకివ. దే. వి. కోయిల పావురము మొ. వానిధ్వని 

ననుకరణము “*వ,..కివకీవం కూయుగోయిలల 

యారజఎబునకు . . . "కవల, ౧, ఆ. ౧౭. “సీ. కిచ 

కొట్టుబకదారి కివకివల్ చెవి గుల్కి.. “శుక, 
౧, ఆ. 303. “సీ, వెవిహంట చెలకొన్నకవపిట్ట 
కివకివల్ మొనసి నాద వా మినుమడింబ. 

చంద్రా, 3, ఆ. (శ. ర హా. “కవకవి ముద్రి.) 

కివ్వు- దే. అ. శ్రీ మడియు, చచ్చు. (శ. ర.చ్రౌ) 

కినోరము. సంంవి.అం పుం. 1. గుజ్జపు: బిల్ల; 2. శిశువు. 

ఉదా:సీంవాకికోరముమొ. భో. ౬, ఆ. ౨౧౩౨. 

కికోరు:డు. సం. వి, ఆ. పుం. సూర్యుండు. విణ, (అ. 

ఈ. అ పదునొకండేండ్డకుం బదునై బేండ్లకు 
నడువు గలవయను వాండు* (వాచ అ ప్రా ప్పవ్యవ 

వోరుం డగుబాలు6 డని కొందణు. 

కిషు.వ్రు. నం. వి, ఊ పుం, 1. జేన; ర. ముంజేయి; 

8. మూర: 4. నలువది రండంగళములకొలంది. 

కిసమన. దే. వి. వ్యధ బాధ. “క. సుసగునలువోయి 

డలపుల్క కినమన లని తెలిసి రసిక కినలయ పొణుల్ , 

బిసకిసలకునుమువినరము, వెస మనలక తెచ్చి శిళిర 

విధిమానస'లై * విజ. 3, ఆ. 3౭. 

కిసరు. టే వి (క. కిసరు 1. దృష్టిదోషము. 

“ద. కినలయపాణి లేతనునురంజిగురాకు 

"మెటుంగు మోవికిక సరు దొొలంగిపో వలసీ శేళి 

వనాంశరలక్షీబోటియె, మసిం జిటిబొట్టు పెట్టె 
ననుమాడ్కి_, , రాజు చ ౨, అ. ౧6ర; 2 

చూపోపమి, కనుకుట్టు. “క్క బని రగస్త్యార ని 

ములం గొనరి జనుల్ వారి సీరు (గ్రో/లితివీనీ ర్ 
ససిశ్తై మాకిమని కనిన రుడుగం గావ నప్ప 

గించెడు మాడ్కి_న్*”” ఆము. ళ, అ ౧౭౫. 

ee 
వ pa మ 

కొమ్మల నిముల మునరి పసిమి గలకినలయములు 

వొనంగ మెసంగి కిసరువడక కసరునిడి బిట్టురట్రడి 

కనంబు లలమి మించి కరాళించుకోయిలల 

మొత్తంబులును...” భాగ. రా స్కం, కర౭. 

కినలము, సం, వి అ న కల్చవము, చిగురు. 
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కినలయెము. సం. = కిసలము. 

కిసాలముం నం. వి. అ. న" కిసలము. “సీ,,4రసాల 

కిసొలవటలి. ..”” ఇందు. ౨ ఆ. ఈో౨. 

కిసాలు చే. వి. నవ్వుటయం దగుధ్వని కనుకరణము, 

(ట్రా వ పి ౧ ఆ ౯ 

స దే. అ శ కృషిచేయు. (క్రై) 

కినసీమిసీ* జే. పె. కసీ న్. ౧ లఘుర్రోకళి. (వాం కీటకము, నం, ఏ. ఆ 

ముం ఏ. ౨9, ఆ. న్ 
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కీకటుండు. సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ 1. చీదవాండు; 
2, లోల్స్, లుబ్బుండు. 

కీకనము. నం. వి, అ, న ఎముక. పుం, నులిపురుగు, 

వీణ. (అ. ఈ అం కఠినము, 

కీటకము. నం. ఏ. ఆ పుం. రంధ్రముల ద్వారమున 

గాలి పోసికొని ర. 

పుం క్రిమి పివి (అః జ, ఆ.) 

కఠినము, 

కినుక. టె” bap (స. కృషః కృషి, సేద్యము. ఆ). కీటముణి. నం, వి, ఇం పుం. ఖద్యోతము, మిడుంగుదుం 

ఖం ద్వి. ౨౨౨4 

కిస్స 

2. పన్ను చెల్లీంచవలసీనకాలము. 

కి స్టీబందిం హీం. వ, వాయిదాలయేర్పాటు. 

కిస్మృసువండగం ఆం. వి. (ChriBtmas=Xmas) 

శ్రీ/న్తుజన్మ దినోత్సవము, 
& 
ర్మ 

స్టా హిం. వి. 1. భంతు చొవ్వున చెల్లించు ద్రవ్యము; | క్రీము. 

బురువుః 

నం, ఏ, అం ఫ్రం. పురుగు. భలె. oP మ్రవం 

కీటు. చే. వి గోడ పెట్టునపుడు ఒకకడవ ెచ్టెడు 

మట్టిగోడఫౌడ ను. “ఫీ, క్రీటు దిశైడుచోటం గేవల 
మృగ నాభ మనుమాుద్దసరినుము మనుజనాథం” 

రా, వి, ౨, ఆః ళం.” 

కీచేరచాంచేర. బే. విణ, కలణినడి, ఇెల్టావెదన్సై నది. కీడాడు. దే, నః డీ (కీడు+ఆకు.) నిందించు, తిట్టు. 

(శ్రా) 
కీ చే, జే. ఏ. కోతులు పక్షులు మున్నగునవి చేయు 

ఫ్పని కనుకరణముూ, “చ, , ."జేదనక్కొవనచరకాంక 

బెట్టులికి నాథునికౌయిలి చాసీ గీంయకీంచని కడు 
బమృగించుచు. . .” భో. ౫ ఆ. ౯ర. “కీయ 

కీచు మనుచు" బక లేచి లేచి కూయుచుం డె. 

స్త ౭. 

రీయేబిళ్ల్ట.. చే. వ. (కీంయాబిళ్ళ్ర) అదిమినవుడు 
కీంయకీం చనునట్టు లోపల విల్లు పెట్తి కుట్టినబటువు 
కలయడ, (క. ర 

కీయుబుత్ణి. చే. ఏ. (కీయ బుజం l. కీచబీళ్ల స 

“చ _ఎంగిలకలమంచమున్ విరులు నించిన 

నెజ్జయఃం గీచుబుత్ణియుగ్. "” రాధికా, ౧) ఆ 

aes ద. బాల క్రీ డావిశేషము. వూంస 3, 
ఆ. ౧౪౬. (వా 

కీయేమను. జే. అ. శ్ర" కీంచుధ్వని చేయు. (ట్రా. 

కీయేరాయి. డే. ఏ. (కీంయశరాయి) మలి, చివ్ణాట.| 
(ట్రం చరా . 

కీ(చేలోడు. జే. ఆ కె. (కీచయులుగేఆిడు) వాదు 
లాడు, కలహించుం (ట్రై వా 

కీకటము. సం. పి అ. ఫుం, 1. గుఆము; 
ణి 

నొకచేశము, 

HI~—20 

ర, ఒకా 

“దు. -.నను, ల విట్టులు కీడాడంగ నషం 

డవే.” భార కర, 3 ఆ. రజ స్వాః ఈల ఆం 
రాం 

కీడు. దే. వి (క, కీట్, త, ₹ళ్ 1. అవకారమంం 
“క శకుని విను సమకథు-డు ప్తాం,డుకుమారుల 

తోడ చెప్పుడుం బగగొని చా.దికిం గీడు రోయు 

64 ఫోరం ఉద్యో. ర, ఆ ౨.౨౨8; 2. నాకము. 

“కం ప్రళేయంబున కీడునంజనకుండంగ మోకు 
రక్ సలిపితిం గరుణన్.”” భార ఆక ఈ, ఆ, 

౨౩౧; 8 కప్పు. షన కృన్ణకృత్ణ యనంత యే 

కీడు లేదువీరిచెసన. ,” నృసిం. ౪ ఆ. ౧౧౮ 

డీ పాపము. “సీ. ఆధ్యాక్క విధులనే నడలాని 
దురికంబు చానముత్ చేసిన బోనికీడు.” వి. 

సు. 3, అ. ౧ కన భార. ఆశ్ర. ౧. ఆ. ౧౫౫౩; 

5, కనటు, మాలిన్యము. క తామ్ర మాదిగ గల 

యట్టి ధాతుచయముం, గోలిమి నిడి యూ:ద: 

గీడెల్లం భొలియఃనట్టు.” మార్క. 3,ఆ.3 ౧౫; 6. 
వోని, “కరునోజ,..మోందు వరికింవపకున్నం గీ 

శ్చాటిల్లకున్నె +...” భార. స్తీ ౨, ఆ నిరా 

శీయూర, 3 ,ఆ. ఈం; 5, చెడ్డపని, పాపకృత్యము. 
“గీ. అడవి గనోవులకై. గాలర్బ్చుట థ్వరమునం, 

బశ్తువు: జంఫపుటియుంను ., ,కీడులు గావు వత్స.” 
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శారు శాం ౧, ఆ, 3౦0౫ 8, =కుభము. “క. 

కర్మములు మేలు నిచ్చును, గర్భ జులు కీడు 

నిచ్చు...” భోగ ౧౦. స్కం. ఫూ, 3౨; 9, 

అన్యాయ మగనమాట. “చ,, , ధర్మ సుతుండు పళ 

వినయవివేకశీలముల విశుకుం డాక(డు గీడు 

వల్క్క నే” రః జద్యో. ౨ ఆ. ౨౦౭; 10. 

నష్టము. సాకీ డెంచి మే లెంచువు విణ. 

1. కస్ట్పనది. “వ, కాప్పునం గృతము దలంవమి 

న్ు...” ధార ఉద్యో. ౨, ఆ. ౭౮; 2. చెడ్డది: | 
“డా ఆకుకు ధర్శనం ఎచనుకి bad న... పెక 

జాగ ముం గీడువులా్క్క్యా క్క మయ దు లేదు, కతి భార, 

ఉద్యో. ౨, అం ౬3; ర. కక్కువది. “గీ,,, 

వీమిట నిమృవోధ్వ:రంబు: గీ డంట్,..” భార. 

ఆక్ష. ఈ, ఆ. ౨౧౮; శే. హానికరము. “ఉ,, 

సీవలనివై. ర గీడని చెప్పం జెప్పం నీ, కొరవరాజు 
మానండు , ,.” భార. భీష్మ, 3, ఆ. ౫33; ర, 

తగనిది. “గ. కాన స్త త్రీయునకు ఖభైతంబు 

గీడు. ఆము. 3, ఆ. wa 
క్ర 
శ 

| 

దు 

నా rey +) దం కన్హవడు. (చూ, కీడు ఫు 

పాటు రి. ఓకుం య పు పటు) 
ళా 

కక జ మే, వం సం శీ* (కీచువడుధా, శ్రే ప్రే.) రీడ్చు 

చుచు. (మూ, క 

-డుపాటు. ద్వ. వి. (కీడువడు. ఢా) 1. కష్టము 
“చ ఇది గడు రాళ .. ఒకకీడుపాటునకు 
స హయం. ” భార విరా, 1, ఆ౧౦ఏ. 

ల గీకుపాటు నగుచుండుట 

3 హరి. ఊం౧౦. ఆ. అరో౬, 

డు = కీడుపడుం (తక్కువవడు.) “క తనను 
డర నకణీ మాలనికం టెం గీడువడు నలజ్ఞక నది మూ 

Wy 

కీడ్సు 

i 1 ah EE tt జ క 
"క ద్: చు మము న్్, స్ట కేయూర. 

వ £౮ UJ ఓ ౮ 

డు వట్టు. చే సం క్రి డదపెట్టు) కీద్పలుచు, 
కక్కు_వచేయు. (చూ. కీజ్వెట్టు) ). 

కీడ్చుడు = కీడువడు. కే. పీడిపోవ్ర. “క, బలవంతుల 
బలములు నగల మగుబల మెదురం గలుగలాాం 
గీడ్చుడు చే.కొలందులవారికి గర్వము, నిలంచునె 
వయమార్దవృృ త్తి నిలిచినభంగిక్ ” భార ఉద్యో, 

న. దే. 

డు. చా వం క 3 Sin l. ఆగు. కీడ్చయిమే = 

నయపుడ మణీచి కుసికు:డదు,నశుం బట్టపు కీజ్చాటు = 

కీణ్వా 

3, ఆ. 303. వరాహా. ఇ, ఆ. ౪౮౬; 2. తక్కువ 

యగు. “క,...ఖిమునకు నందొజుం గీడ్పడం 
దొడంగి రుద్ధతులు రాజనుతుర్ .” భార ఆది. ౫, 

ఆ ౧౬౫; రీ. అజాకముగ నుండు. గటా... 

మక్స్యభూమిభృ; ద్లేవామునం దుం చేశే యనం 

గీడ్పుడి యుంజెనొ,,..” భార. విరా, ౪, ఆ. 

౭౬; ఉ. ఆనూయ వెందు., “క,...మిముం గొని 

యాడుట నాకండు మనసు గీడ్పడం జింతిల్లుకా” 

భార. శాం. ౧; ఆ. ౧౭; ల క్రుంగిపోవు. “చ. 
కినిస్సిసి చేని యిద్ధరణోం గీశ్నడం దూకుడు. ప 

హూం, ఫూ వ ఆ. లాం; 6. రైన్యవకు. జర 

కృష్ణు దోడుగం గొని కీడ్పుడె పీరలు వచ్చిన 

జెప్పితి wars భార, ఖీష్మ- 3, ఆ. 3౯౬. 

శ్రీః (కీడువడు. ఛా చే కీడు 
వజుచు, మ. “క, శరినిధిని నాదనిఛ మగ, 
పురఘాోేషనుుః గీడ్సరించి పొలువగుం గరమృుచ్వురి 
బ్రహ్హాపుర్ని మహీసురు వర వేదాధ్యయనరవ మా 
ర్యం బగుచున్.” భార, ఆది, రా ఆ, ౭౫ 

కీడువలుచు. 1. వశవజణచు. “గీ, ప్రాణ 
భయ మెట్టి వారిం గడ్పజువకున్నె.” భార. ఖమ్మం 
3,ఆ.ర౮ా; 2. అణంచుకొను, “క చెజపింపంబోయే 

వెజచిన్క తెఆంగనందా చేండిళొనం బలికొ "వెను 

కొనియొం, చెజన శనయల్క నడు? గీడ్వఅకిచి 

విజృంభించు విరహపరి తావము వేన్.” చభాః 

౪% ఆ. ౧౪౨; ర. వెజచు “చ. ఇెజగొని పోయి 

యాత పురి జేర్చి దశాననుం జేసరేం. కీడ్చణి 
చినసీత. 'బెచ్చుకొని .. “ఊడ రాకు ఆ, ౨౧౦: 

&. తీసివేయు. “పీ. పట్టా నామంబుం గీడ్చుఆిచి 

నూతనవిభూతిని ద్రివుండ్ర ంబులు_దీర్పవచ్చు.” 
శుక. 3, ఆ. ౮౯. 

కీడు పాటు. 1, దైన్యము; “సీ, ఎలుంగన 
గద్దడిక: దొట్రిల నేడ్పు నిడు మని సార్షించు 

అలగా ప హా. దోఃకి భాగ. విరాళ, ఆ 
౮౦; 2. పౌన్యము- “కం, కీడు మెయికొని 
చేయక, లోలత్వరహితభాయకుం జాలం 
గీడ్చాటు వొలయం చందము వచ్చున్.” భార. 
శాం. గృ ఆ. రం; లే. అశుభము. ఆం. భా. 
వృ ౯౯; ర్వీ. అవమానము. “శా ..కీడ్వాటున 

కోర్చి పాటె, ,, "భార శల్య. ౨ అ. ౨౧; ర్, 
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హానీ, “మ, కీయ గోలగోయి తకబవంబు పెద్దలీ కర్ణ ము, సం, విజ, (ఆ. ఆ. ఆ 1. చిమంబడీనది: 

కముకొ 

నంది. .. బే చేశు నుప్మొశ్రయించితిమి...” 

ఊం ౪, ఆ ౮౦. 

హారి, 

గరింత్యంబుణ్ గణడాకారముడ్'. 9 హారి. డూ గ 

యి లం; రి (బచ్చు, నళించుం "శా, ,నుహ్మో! 

సీ-కిటికికా | నర్టాల్ గ్రంసూ క్షమా త్రనిహారిః : 

క క్రో క ఇ డ్వడక ర్హ క్రభము మాని మానిని ధన ఆ 

పుత్తి నిమా. 
ణి ఆ వ గి 

సడ్వఆఅచమె- చే స. డ్ర్ (కడ్టదడు. థా 

నశించం జేయు; మించు. “డి oy: సూర్య, 

గీడ్వఆచుచును.' 
మహిమ, ౯ పు. ౯ వం. 

ఉరీ అ కీడ్వెట్టు = కీము'వెట్టు. = వ్మికృన్నుకృమమున వివ్వ 
చ్చుతోం ట్ర బతి వెట్టిసబలిమి: గజ్చ్వట్టువాండు. 72 

దశ, ౧, ఆ. స్ట్ 

త్ర డే, ancn (స్మా కతు.) 1. స్టల్బము, తక్కువ. 

(శ ర); 2. నికృష్ణను, నీచము. (శ. ర 

నీతు. గే. ఇ. కొబ్బరియాకులచాప. (జౌ) 
కద్భక్కు.. సం ఏణం (క్ ఎటువంటిది. 
కద్భశము. సం. విణ, (అ, ఈ, ఆఅ ఎటువంటిది. 

కీనము. సం, వి, అ, న మాంసము, (వై. నిం 

..””రామా. ౭, అ. ౨౦౨. 

చే) 
కిక 

విస్ఫురణంబు. వండి తొ, 

క్రీనాశము. సం, వి, అ పుం. 1. ప్రేతి 2, ఆగ్ని 

కీనాశుంను. నం, వి, అ, పుం. 1. రాతనుండు; 8 

యముడు. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. దున్నువాండు, 

కర్షకుడు; ఓ. లుబ్బుండు, లోభి; ఏ. కూరలివాండు, 

ఛృళకుండు; డీ. రవాన్న్వవాంక, చాటుగా. జంపు 

వాడు; లీ. నీచుడు, తు ద్బుడు; 6. మేలు 

మజచువాండు, కృతఘ్నుండు. 
కరము. సం, ఇ, ఆ పుం. చిలుక బ. కాకీ రబేశము, 

కీరంచే. చే. స క్రి. కీలించు కట్టు. “సీ. రంగ 
వల్లులు కవ వ్వురపుమ్రు, ముగ్గు "పెట్టిరి కంచి రొగి మాల్య 

తోరణములు. స ద ఎక | ఆ ఇగ ఏం 

కీరతి. వై. వి (సం, కీర్తి యశము, “సీ. ఎవని 
క్రితి. కుట బద్ధవకుళృద్ధ. . ,రబుధకరినె సైంథవసమిద్ద 

వూరిణరుచిర, భు,..”వాంన, ౧, ఆఅ, ౧౫ 

గీచ్చాటునం బొంది య, క్వయముం ॥ 

క _ర్తపండు, సం. 

కీడ్వడు = = కీడువడు. 1. (వశమగు.) “మ. , , కాలంబు: క రన నం. ని, 
గర్హి Fy నాతీనీకం గీడ్వడి యుండు గాన్సన్ 3 కీ ర్లనము 

ర 

క కచ్చంబడినడి; ర. చెదరినది; కీ, నొప్పింవం 

బడినది. 

ఇ. (అ. రికా, అక ర్రించువాందు- 

ఆ. అ ప్రీ కే. యశము; డీ, కథనము. 

లు వ, శే యశము; 2, కగనము, 

“త అను యి నానరాంశావతొార, 3 

సము..." ఖని. అపి కె ఆ, రార 

_ర్షనీయము. నం. నిణ. (అ, ఆ, ౨) _స్తవసియము, 
స్తుతింవందనినది. “సీ. ధన్యుండై _తతత్తియు 
దయం శాచి బుభలోకకీ రసీయం బగుకీ ర్డీ 

వడయు.” భార. ఆది. ఇ, ఆ. ౨౯౬. 

ర్రము* సం. విణ, (అ. ఆ అ) క్రీ _గ్షిశము 
అనాటి 

3 ఫ్రీగా. రా 

స 

క 

దీ 

9) వని 
Wd 

ద్ధము. “చ, .ననత్కుుమారు: డని త... 

కోట్రియు నన్ను సంప; ర్రన “మొనవెంచు: 

బుట్టువుమొదల్ దగ నిట్ట కుమారతాదశం, దన 

రుటం గీర మయ్యె న నభిధానము నాకు జగ క్ర 
పతయ. ” హరి, ఫూ, ౨, ఆ. గాక 

కీర్తి, సం. విం ఇ. స్త్రీ+ క. యశము; 2, అనుగ వాము, 

తిం వైర్మల్యము; డీ. పంకము; త్, పిరివి; 6. దీ EF 

7. ధ్వని! క, కక్గొనము, 

a స రించే. సా, డం డీ స్తుతించు, Ka అ 

నుతుక సర్వజ్ఞ। క రించెదన్.'' పాడె ఫూ 

౧, ఆ ౬ 

కరీ రకము, నం. పిణ. (అ అ అ) lL వ్రనిద్ధముం 

ర. కథితము; లి. కీ రము. 

క్రీ ర్రికేమవను. సం, ని అ ఫుం మరణము, చాపు. 
(కల్ప విణ. (అ. ఆ. అ క ర్తియే మిగిలినది 

మరణించినది. 

శీల, నం, పి, ఆ, 

నొకటి. 

కీలక. సం* ఏవి, ఈ పుం. “ల. 

కీలకము. ఉభం బే. వి. కీలు మర్మము (శి. ర వా 
క. స్తంభము; 2, రాజ్యు రె, 

మంత్రాాంగములలో నొకటి, (బిజను, శకి కీల 

కము అని యివి మూడు 

కీలన చేయు. మి* స, క్రి" (కీలనము-} వేయు) కీలించు, 

భరించు, “వీ చిలపపోంగులను చ్రేల్పెవులః న్లను 

'వేసి,..వారం గే ఈ గగ ఉద్భ. ౨) ఆః ౧౯; 

స్తీ వభ వొదిసంవక్సరనులలో 

నం. an డు, పుం. 
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ఫీలనము* సం. వి, అ. న, కీలించుట్క ధారణము { 

కీలము. సం. వి అ పుం ఓ మంట; 2 | 

"మోంవేయి; 8. మేకు, జీ, స్తంభము; ర్, చేయి; | 

6. లేశముం | 

శీలం గీలించి...”పాండు, 3, ఆ ౮౯; తి. కది 

యించు. “మ, ,..చరణద్వంద్వంబుం గీలించి, . 

భాగ. ౧౦ స్కం, వూ = 2€ డ్, పయో 

గించు; మొందచంబడ జేయు. “శా, మాలిం జంవిన 
| 

-_ | త్ 

కీలము = 5లొరము* (చూ, 5లరము సేయు) | మాల్యవంతుండు,.. ఉంన్మిలబ్ట్వాలకరాళళ క్రిం 

కీలరము సేయు. ట్వ సః శ్రీ న్ (ీలరము చేయము.) | గొని మేసు తాంి సు గీలించెక” జలదం 

న్ | శ్, ణా ష్ట్ర జొ $9 

మంవగట్టు. “పీ ఆసుకారికన"పే పీకయచ్చులు| బుయై మెబుంగుమాక్కి ౩” శెరికిం చెన్ను గాగ్ 
వెట్టించి సున 'భేనునమితి: గీలరము'వేనె,” 

జొ ఆ ౧౧ 

స్, థ్" arn (సలుష్తాఅనిం నన లెలీ _ షక వ ఇదె! దుం 

(శ. రబ 
కీలరు = కలారము, “ది ది. కీలరు బొడగాంచి కిని 

| 

ము, సం, | 

| రీలీకము. సం, ఏ. అ న, బంధము. 93, (ఆ, ఆ అ) 
| 
| 
| 

నిర్వం వె ఆ వం కిల 

స 

1. కట్ట: బడినది; 2 -సుకులు మొ. వానితో భిగించ 

బడినది; ఏ. నొజకవేయంబజథినది; 4. 

బడినది. 

నాలు 

యుచు దొడ్డి, వలుగాయండి నీడి...”బసం ౭, ఆ కీలు, చే, వి, (ఈ 5లు, త, రీల్ ఎ 1. సంధిఆతుకుం 

౮౧౫ వ 

కీలరువాయడు. డ్య. వి, (క్రీలరువాండు) వసులకాపరి+ | 
Be + వలేశుశేశయ్య కీలవవాయడొ ..,"వండిశా. 

పురా. ౧౫౬ పు (ప్రాంశవ్రతిఎ 

కీలారేము: వై. ఏ. (సం. కీలాలకఎ వనులమందం 

“స వలం నురభులం గీలారములకు నిచ్చె.” ఫ్మం 

గి ఆ. ౮౭. భో, జ ఆ. ౨౧౩౨. 

కీలారి. చె. వి (ఇల రము శాఖ) కీలరువాడు, వకుల 

కాపరి, ఆం. భొ* ద్వి ౨౬౧. సస కీలార్డు 

సెగు.గునుం బాల మందలనుండి పడి శేపుమాపు 

గాపడుల: జేరు" చంది. ౨ ఈ ౧౧౫ 

3కొరెతపము. వై. వి (రీలారిసాకనము) వశుపాల 
కళ్వము, “క కీలారితేనమునకో చేస జాలుదు 

“భార నిరా ౧, ఆ ౧౦9 ("గోనం 

ఖ్యాళా భవిష్యామి విరాటస్యమహీవ లే?” అనీ 

మూలము.) 

వాలము, సం. వి. ఈ పుం. పశుపు. (కల్బల) న. 1. 

కున్న ము; ర (మ్బకము; లే. నీరు శ. నెత్తురు, 

ల సం. ఏణ (న్. నీ, న్ఎ ks కలించువాండు ; 8. 

జలంచుఐ "వడు, (కన్ని) 

కీలించే. ఉభం. వై. స. కి, పే ఉంచు సెట్టు. అం, 

కా కృ. ౧౩౦; 2, కూర్చు; థరించంజేయు. 

కీ ముత్యాల పేరులు మొగపుందీగాయు బన్న 
సరములు గీలించె జాణ యోర్తుయ ౪, ఆ. 
క. సం, స శ్రీః ఓ తగుల్చు, (శారు; 2 
ష్ మైన్ ముం “వు కుర్కు_రకుమా రయ గళంబును. ,, 

fit 

“క కీ తెడపినజం త ముకి య, నేలవయిం బడజియె 

మేదినీశనయ కేసన్.”నిర్వ. ౯, ఆ. ౧౭; 2ి.మర 
స్థానము. “కీ తేని మాన్సలం చెగటాగ్సి అ 

యును ెలి. గీలు నో చేయ...” అచ్చ. యు 
3౧౭; 3 మర్శము, “క ఈక 'ెటుగంగచల చ 

ప లే ” చెవు అ. ౧౩౪ ఉం 

కపట'చేష్ట. ఆం. శే గ; ర్. సీల, *క...కీలు 

జరగిన "నచ్చోంటన వడియి నొక్కుయందియు 

4 దశ ౧౦. ఆ, ౧౫౯; ౧౬౩; 6, నర్, 

యంత్రము. "ము ఓపిపమౌా:. శక్యము బొమ్ యుట్ట్ 

పగర్షీల? * కు 

+, అందియ నతండు, , చర 

విజ ౧. ఈ ౧౦౬; . ఉపాయము, 

“3, *.,వ్రుకిలున 'నెప్పరు నెజబుంగంజాలనియొడ 

దాంచి. , కేయూర. 3, ఆ. ౧౮౬ రీ. విధము 

“డా. కిన్నరకంగి యొట్టిడిన కీల నం గాళిపురంబు 

నందు భికూన్నము లేదు..." 

౧౭౯; 9. ముడి, “గీ బకత వలువకీ లెడలించి 

యోర్తుకడకుం గొనుచుం బోయి, , , "వారి, ఫూం 
రా అ 9౨; 10. తారు, ద్రూనుమొ. వాని 

బూయు,ద్ర, న్యవిశేషము, (శ ర) విణ. కృతి, 

మము, కపటము. “టా, కీలెలుంగుక్ ఘటించి వరి 
కింపక పండుక యుండి, , ,””వాంన. ర, ఆ. ౨9౨౮. 

జాళు వాజాలప్కల్లీక బాగాల్ 

మాకుమడుపుల్' .. 

నీయ” 

§ 5 ౭, ఊక, 

కీల (గొప్పు. జే. ఏ. (కీలుఢేకొప్పు) జాబుముడి గల 

కౌద్చువదులు గా ముడి జేనినకొ్బబ్దు. “సీ, కీలుం 



శీలం 711 కీల 

గొప్వనం' బై (డి గేదంగి రేతలు నొసలు గానం |కీలుగంటు. 

౫ రాం గుదురువణి చి.” నెష, ర ఆ. ౧౧౨. 

లుకత్తి, ద్వ. ని. (కలుశౌక త్రీ) మరక త్తి, మడక త్తి, 

(బ్రాం 
లుకాందు. బే. ని. (ీలుశేకౌ.డు.) యుంత్ర్త్య గా యు, మ 

నుర ల్రైస్వు వాడు. “రీ పలుకాం జెడలింవ గెడ += శుకం 

సినచొమ్సలనైవడి, ., భార దో. 3, అ. ౬9. కీలుచు. జీ, స క్కి. ఓ 5లింఛ డి. ధరించే. (మా 

కీలుకొను. బే అం క్ర" (కీలుశకొను) 1. అంటు +ల్చు.) 
కొను. “కం? కర లేవము* దనతోం, గీలుకొననీక | ీలుజేడ. ద్య. ఏ. (కీలుడడ) నాలుజడం “చ, కీలు 

పసుపుతో రపు భారఃశాం. జడం నేసి నినాళి యొశనర్సుము 

౪, ఆ. 3౫౮. శివరౌె. ౧, ఆ ఇగ; 2, నాంటు ఆ. ౨౨.౨. 

ను. “గీ చావ్యామునC సొంత కొంత యభ్యం కీలుబొమ్మ = 

తరమునంగీలంకొనియు న్న మదన బాణాళివో ల 
నెషం ౬ ఆ ౫; లే. ఉండు. “గీ. నృపతి చేతికి 

చే. వః (కేల గంటు జాతుము డి 

“చ, .శేశపూశము తడి యొత్తిఫొంచుం గటి 

సాధి నటింవంగం గలుగంటు లం.వముగ నటించ 

కాళు ర, అ ౧౧౫ “వీ, కీలుగం టివి 

యేల బోల:గా నునుంగెవ్వం న్ “గాలాషొము న ఆనయాతారలరాలాలకడా 

లి ఆ అ. 

%ల 
4 శుకం 9, 

కీత్ళామ్త. దే, వి, (ల + బెమ మర 
బొమ్మ. ర పు. ముల దీరిన 

ne లంబ మ... క. రొ ౧), ఆ. 3౧2. 

మోందుగ? నెలశచేమి, గీలుకొనం జేసె నొక |సిల్యబ్రైమరము, జే. వి. డీలు భొమరము.) మర 
చీరంటాలవడంలతి.” నెపష+ ౬, ఆ ౯౦. బొరగరము. (చా. కుల 

కీలుకొలుబ్ర* దే. సః చా" (ఉలంకొను. ఛా చే) రీలునుల.గు. చే, ఆ శ్రీ లు శిమలంగుం నెను 

1. నాయుకొనంజేయం. “క. వారికతూపులు 2న, “ఫ్ర We 
మేనం, గీలుకొలిపి...” భార. కర్ణం౨, ఆః పతంనుహుంసరథ చండచండం బిగువాలంబునం 

౨౨౨6 2 పహించు, “సీ, ,."కేలముమొనవాలు | క్లీఖుమలంగి కొట్టుటయు ...” సాంబో. 3, ఆః 
గీలుకొలిపి,' నీలా. ౧,ఆ ౧౩; తె. బంధించుు బా, ష్ 

“ఆ... చేలు ను గీలుకొలువం దలచు కీలుముడి = రీలుగంటు. (చూ. se 

గీచకాధము'డు, ,. భారం పరా. ౨, ఆ. రగ క్రీలార్యాను ఇ. 'లుకోను. శే. అంటికొను. “చ. ..చంచు 

కీలుకొల్పు = లీలుకొలుపు.. 1. లగ్నము చేయు, పున గీల్ళూనుచిల్య్ట ఖలీన మై గగన్. దశా 

“శా, .కొతుకపరితాలా కజాలుబులక్క్ బాలా, ఎ, ఆ ౧౭౪౯; 2. అతుకుకొను. “ఆ. ధరణి బడ్డ 
రత్నము రీల్లుశో'ల్పె నుడ 'మొవ్ప్చక విశషభూ 

పాలం. కావ్యా. ఈ. ఆ. ౫౭ గీ,,, యావన 
లిలావికాసహాన, హీంల'నాదులం జిత్తంబు! గలం 

కొల్పి- భాగం ౫ స్క. ౧, ఆ. ౧౭ 2. పెట్టు 

హొను, భరించు. “చ,. , మేఖలా, నలయమం గీలు 

కొల్ప సుజుపన్ . ..” రానూ, ఈ, ఆ. ౧౪౮; 3. 

కూర్పు “గీ,, చాడమబిజశంపను గరా, 
కేళి కాకరముఖమున. గీలుగొ ల్పెిరామాం ర, ఆ. 

౧ఠ౯; డీ, “గి మాల నుడురాజు 

బుతురాజుం గీలుకొల్చి*వను, 3, ఆ. ౧౬౯; ర్, 

కా . తి కాలంబు శేలం గీలుకొల్నిల' భీమ. ఈ, 

ఆ, ర; 6. ఆవురు. “రీ ఫ్పిలిక్రానెలమోింద6 గీలు 

కొల్పినయట్టీ చెలవంకక త్తులతళుకు 

చిత్రి, ఫౌం 3, ఈ ౧.౨౯ 

నిలుపు. 

“లెత 

కీలార్యాలు వు. డ్. స శ్ర" 

గునుక తనుదానె రలా్క్కాన్న ,పిథధము , , .' వరొవా* 

లే. ముడివడు; ముడుచుకొను, 

“చ, జనితరతిత్వరం 'జెలులసన్నిధి6 బయ్యెద 

యంటుఖ _న్హవపైం గినిసీి యదల్పుమై చొమలు 

గీల్యూ-నం జేసి.” కనికా ఈ ఈ ౧౭౬. 

(కల్ళూ_నుథా. శ్రే) 
నిలుప్ర్కుడం చును. “చ గురువుల నాత్మ్మం 

గీల్మాలిపి,. +,” వరాహం ౭, ఈ గా 

౧౨ ఆ. గా; 

కీల-ల్ను+ దే. న శ్రీ (కీలూ_నుథా, డే lL, 

ఘటించు, కూర్చు. కీ కీలుగం టివి యేల 

పోలయగా నునుంగొవ్వుం గీల్యా_ల్నుకొ మంచు 

గీజుపోరు.” శుక. ౨ ఆ. రగిజ; 2. కలుగం 

వేయు) పొందెంచు “కా కీ డొక్కింతయుం 



~~] pan ఓ 
G3)! ప్ ర్ట 
౧ 

కు 

జెందనిక వ్రియముల్ గీల్యూ ల్పుచున్. . .” | కీనవెలితి. జే, విణ. (కీస + వెలిత్సి 1. కొంచెము తక్కు 

హారి. ప్రా. డి ఆ, ౨ర 9. 

కల్టంటు = నీలంగ టు, CEN వాల్ల 3టికల్లంటు 

వచ్చిన చెల్వ్వు జ్ర యల్జుకొనానాంటి sey : 

{ 

వైచి 

జారు. $2 దిజ ఏ) ఆ గాన 

ల్లావ్వు = “లంగొవ్వు. స హా 

జాజకుండ.విరులవ ఇల్దావ్పు వదెలి 3౫ పక్కకుండు 

ఇెత్తె శృంగారకందుకం ఇ ల్రెనట్లు వ. 

మంథర శూధరంబు. పార. ౬, ఈ రజని 
Mer లి 

దం 

ఎల్చు అ రీలుచు. “సీ, చిజుత కెంకజేడల: న జాతి 

వటికంబు గళమున రుద్రాయాంఠతమాలం స్మ 

కంచ. క, ఆ. త 

కల్పడ = కీలుబడ. “పీ. శ్రీరుక్షి౯ కి ముక రిక లు చెక్కుల 

వ్రాసి సత్యకల్దడకుం బూసరులు నుట్టి-” ఊఉ. రాం 

కక. ఈర, | కు 

కేల్మ్యాము జా ఓలంభొమ. “క్రీ హా౩సీలమణి మనోవార | 

మందిర స్తంభముల వినోదించుకీల్చొము వోలె 

స ర 
ఇాలి గిటున' దిమడుతెజంనన జ 

౧౦౯. 

వలుడీ = లుము[!. సాం. సి మాస ౧6. - 

క వాడ. జే. ఏ. ఊోరుచుట్టునుండు పాటిపొలము. (ఆం. 

పద 

కీశవర్ణము. నం, ఏ. ఆ. పుం, డొ శ్రరేనుకే* 

కశవర్ణి * సం ap ఈ, స్త్ర అపామౌర్జము, ఊఉ క్రశేనుళీ* 

an కీశము. సం. వి. అ. పుం. కోంతి, విణ, (అ. ఆ. అ) 

కవల్లిం నం == కశపర్ట్మి= 

- 
క 
న 

కరి. Ut న చే. (క. కను) తక్కువ) ఆల్పమా. 

(మా. 'నవెలితి* అవ్య, కొంచెను, కించిత్తు. 
న్, , పంధ్య వార్వని బ్రా రకు క 

తగ్కు.వకూదు, దు ,ండు బ్ వలంబు” కాశీ, గీ ఆ 

౨౧౮. 

కీసర. చే. తి త్రిమొ.వానిలోపలిపొర. “చ,,, 
మొలగద్చానును గీ సరయుండుతి | "కంస 

ర, ఆ, ౧౫౬ వీణ, అల్పము. (కేన రసాలు మొ. 

శర) 

టె 

(8 
గ్ర టి లో జ 

న క ARE 9 హరో cw ల లతకు 0 

ది. “గీ. రక్నపుర మని గల దొకరాజధాని, కిన్న 
రాధీశునగరికి గీనవెలితి.”” శిన రా. ౨, ఆ. 3; 2. 

నాంచెము తక్కువ వాడు. eS ఇకనిపుణ్యం 

స మిం పోర రపు గాండు చి 

వాసీ గీీన వెలిరి, తమ్ముం ఉడకని? శార్థి యుగాతేని'. 
౧ 

జీ లో గ్ వావ్ 

గాకయు.. కగుట దథ్గనగి గ ఢమ. mB Cm 
{t 

నుధథోలు. “" కామా. 3, ఈ ౧౩౮. 

పె ల్రీ=ీస వెలితి. (కొంచెము తక్కువది) “గీ. ఇపుడు 
భుటి? శాద్వయం బయ్యు నినుండు పొడిచి దప్పు 

జాల ది చోటి వతవాటి, కేవలము మంచినడ 

కైన గీస వెల్తి శెండుజాములు నిట నూరకుండ 
లశ" భీమ, ౨, ఆ. ౮౬. 

కు 

= కి Ll. సంబంధసామాన్య మును సంబం ధవిశేస 

ముసు చెలుంపును “శా నాకుం దమ్లు:డు మోకు 

నెచ్చెలి. పటన ౭, సం. 50. “ఉం, గున్యూల 

శానుభదృ దకు శతక రృతుపు త్ర తున ప సుకు 

న్యం కు త్తం డభిమన్యుయ ఇ లర 

ఆడి. రా; ఆ, ౨20, ఏ ర ఇది. ద్వితీయ, తృతీయ: 

చతుర్ధి; సంచమి, స్తమ్యర్థముల నిచ్చును. 

“బం చిరిముగ బ్రవావం దపను నేసి! 

ఆది. ౨ ఆ ౧౨౮ 

భీష్మ ఏడు. . ఎఅంతకతనూజునకు +. ఇట్లనియెన్ =” 

భార. నభా, ౨ ఆ. ఏ, “చ. వరువిభురాజ 

సూజయమునకుక్ ధన మిచ్చిరి రాజు లెల్ల...” 

భార నభా. ౧ ఆ. ౧౬౨. “క. పిరృపూజ 

సమగ్ర్యము డై ఎవతఫూజనమునకు. ..” భారం 

ఆను 3, ఆ. ౧౫౭. “చ...కోమలి సీ కనురక్త 

భార. ఆరం ౨ ఆ అంజ; లే. మాంద, 

“క, ..నాసుతునకు నుక్టోకా యలుగం వగునే 

. భారం శాం, గీ ఆ. రే౭ళో; ఓ. మాటు, 

బదులు. “చ,..మది కిష్ట మైనయది గోరుము 
సోవునకు, »+” భార. ఆను, ౨, ఆ. ర౨౮); 5. 

ఇది చేశకాలాదులయవధిని చెల్నును. “క...వీ, 

జెనిమిది దివసములకు నిలు, ననుబెంచున్. . .” 

భార కాం ౬, అ, ౬౬ సం అవ్య. 

క్షే, వృ త్రియందును పౌవనిందా ల్పాద్యర్థముల 

ana ) 4 

జూాంంతనవుండు జో 

ఏక 
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నిచ్చును. ఉాదా:-ా-కుజనుండు,. కుతర్కము, | కుంకుమపువ్వు. వై* వి. (కుంకుమ శా వువుష.) కుంకు 

కుగ్రామము మొ; 2. ఒకానొకప్పుడు షిసిక్సి మము. “క్, కుంకుమపువ్వును బుశు-గు గొ 

కదాొదేశము వచ్చును: ఊదా:---కదశ్వము, సీరు...”మై ప. 2, ఆ. ౧౧. 
జో అ 

స్త ౧౬౧ దశా. ౧, అ ౧౪. 
దీనికి కాకవాదేశము నగును: ఉదా--ాకా 

పురువుండు, కావఫము మొ డాం 

భూమి. (దీనికి చెలుంగన వ్యస్తప, క 

an 

కానరాదు. ఉఊదా:-కుధరము, oN కుత ! కుంకుమి, సం, ది. ఈ. సీ 

అలముమొ. ని 

కుంకం దే. వి. 1. బాలవిధవ (శ. ర); శ. విధవ కో 

సాం. ని మాన. 36; తి. ఆల్బాద్యర్థ కము. 

ఉదా: *ాకుల్రికుంక. మొ 

కుంకణి | రూక టి, an 1. జుట్టు, (శం ర oa పీల్ల 

జుట్టు. (శం ర విణ, (ప్కథానము. (ఈర) 

కుంకటి వేరు =కూకటి వేరు, (కల్లి వేరు) (ఆం. వదు) 

కుంకట్లు. దే వి, బ. ముంగురులు, (ఆం. వద 

కంకముండ. చే. వి, (కం0కళాముండ.) బాలవితంతువు 
“ఉత్సావా, కన్న వారివంక వారిం గానం బాణ 

నాథుండుక, మున్నె చచ్చె చేరు కుంకముండ 
నెట్టు 'లేంగుదున్.” వేం వంచ, ర, ఆ. కళ. 

కుంకుడు. జే. వి. ఫేనిలముశో. ఆం. భా. డి. లకి 

కుంకుడుబురుగు. దే. వి. 

(క. ఈ బ్రా 

కుంకుడుబండు. డే. వి, (కుంకుడుష-వండు) ముదిరి 

యండినకుంకుడు కాయ. (వీనిపులుసుతో 6 దల 

రుద్దుకొందురు. “గీ. గగనలక్షీనిజోరు నక్షత్ర 
మాలి కలు వియన్నదిజలముల6 గడుగం భ్ 

నెజయుకుంకుడువండులనురు వనంగం, బలవలని 

పాండురాంబుదవజ్టు_. లమరె*' ఆము. 6, ఆ, 

౧౫౭. 

కుంకుమ. వై. ఏ. (నం. కుంకుమమ్, ఇ. కుంకుమ 
శం కుంకగుమం.) 1. ఘునృ్భణము, ఒకానొకలేవన 

ద్రవ్యము. ఆం. భా, ద్వి ౧౬౦. “ఊం గుబ్బులి 

వట్టి గబ్బవలిగుబ్బల జొబ్బలంతావికుంకుమక , 

గబ్బికొనంగల జాలునెద...”దకా. ౨, ఆః ౬౯ా. 

నరస ౨, ఆ. ౧౫; 2. ముఖమున బొట్టుపెట్లు 

వొనునొకానొక రాగ చ వ్యము, (చూ, కుంకుము్భ 

ఒకానొక యెజ్ఞపురుగు, 

తో 

కుంచె = 

కుంకుముము. సం. వి. అం న కుంకోమపువుష్ణణో. 

"| కుంకుమశేక. వై. ఏ, (కుంకుకు+ రేక) ఆభరణవిశే 
షము. (ఆం. వదం 

స మవాజ్యోతిష్మ తిష. 

(దినిరంగ కంనమరంగు.) 

౧కుము = కుంకుమ. (క ర వాం ముఖమున బొట్టు 

hae పకయోగించు నొకానొకరాగ 

దృవ్యము. “మ. పురపౌ ఫోన్న క శేతునుట్టనల 
సరభోజారివద్దాపలం. ఇవె కష్ట దలిర్న. బద్మ 

వదనల్ పూరాగతికా మిత్రు,:డం,చు రవిక 

గుంకుము నించంగా ,.."* 'చంద్రా. ౧, ఆ. ౧౭. 

'కుంధ == (కుంగు (చూ. కొంచు 

కుంచనము. సం. వి ఆ. న 1; 

వంకర; తి. చేక్కరోగళ్లేదము. 

కుంచఫల. సం. వి. ఆ. సీ. సమడిళ్. 

కంచిక, నం. వి. ఆ. సీ. 1. కుం చెకోల్య 8. నంజ. 

3. నల్హ జీలక జ్రసో; 4, ఎకి; ర్ం వెనురుకొమ; 6. 

మెంగిళ, గ్గ తూలిక. శే. ని 

శుంచితము. నం. వి అ. న. నంది వర్ణ నప్రువ్పము. విణ, 

(ఆ. ఆ, అఎ 1. వంకరె ర్వనద 2. ముడుకలం 

వడినది; లే. ముడిగాయున్న ది. 

కుంచియ. వై. వి. 1. (సం. గుచ్చ) కుచ్చు. (చూ. 

కుంచె); a (నం, కుంచికా. చా. కుంచిఆ) 

చామరము. “చ, అతులికళ క్షి. బూర్వదిశయందు 
నన్నుగ్కవా యక వధూటి దాం, గుతుకము 

మోజలా: బసీండికుంచియ వై చుచు: గొల్యు 

సీయు...కళా. లా, ఆ ౨౩౦; 8 ఈగలు 

తోలుకొనుసాధనము. "ద్వి" పొలనుడౌ జుమ్మని 

పొలయుంమక్షీ కలం, గుంచియతోం "జోయ్ 

నుచు...” a హరిశ్స. ఊఉ. ౧5౮౯ వం 

థీ. గోడకు సున్నము కొథైడుమట్ట. (శ. రు 

కుండియ, 1. (నం. గుచ్చక. క కుంచ, త్త 

కుంజం కుచ్చు. “గీ. పీలికుంచెతలాటంబు. , ౪” 
సారా, ర్క ఆ ౨ర పారి ౧; ఆం ౨ర ఏ 

సంకోచము; 2, 
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(నం. కుంచికాఎ) గుత్తి గాం గట్టిన చెమలిపుకికట్ట. | 
“ద, కనకుంచెయుం గృష్ట గృుగాజినంబునుక , 

బలుమజు వీచుచు3 గలకాబంధు:డు  నారదుం 

చే:డుకన్.” భార సభౌణి, సం 

3౧. ఆం. భొం దిగ. ౨౯౬ హంస, ౧ 

ఆ. ౨౨౦; 8. సాలెవాడు వఖగు సి 

చేసెను సాధనము. “సి. ఆనువోసెడు దాని హూ 

స్తంబురీకిని గంచెదీనెను దానికొమరు మిగుల.” 

జాకి 
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౧, ఆ, ౧౩. నిరం. ౪, ఆ. 3౫. ర. అవవాసిం చు 

మించు. “ఉ. లంచము: బట్టునం చలబలంగము చే 
నడలంగ బంగరుం, గొంచెముగాని మేనికళుకుల్ 

'బెళపల్ బచరించుం జూపులుకొ, నమించులం 

గుంచు మోమురజనీవిటు గుహ్వునం దప్పు. , రాం 
వీ, ర, ఆ. ౯౦. 

కుంజము, నం. వి ఆ పుం. నం 1. పాదరిల్డు; 2 

ఏనుంగుగండస్థలము; వీ, విను(గుకొమ్లు. 

హంస. ౧, ఆ, ౨౨౦. ఉం చిత్తరువు వాయు కోంజరము. సం, వి. ఆ పుం. 1. ననుంగు; 2, చెం 
తూలిక. (శ. ర; ల్. కుచ్చెట్డ పెట్టినవ స్తా" 
గం స్థిరచిదానం నవీ దిక- బోలుకుంచె, చలి 

యొకభుజమున మార్మ్శలయ:గ. విష్ణు ఊం ౫ న. 
(శారు) 6. గోడకు నున్నము నొట్టుముట్ట- 

(శం నం; ?. వామగను. ' 

లన్న 

ప జాలపాదము | కుంజరాశనము. నం. ఏ. 

డక 8. Bis విం అ Do 

డశోన్థము. (ఈయర్థమున నీశబ్దము సమాస కర 

జదముగానే యుండును. ఉదా: --న్ఫపసంజ 

రము మొ) 

అ, ప్ర. ఆశ్వర్థము, రావి శ, 
నంఘ్రిం గీలితం బగుపిళొబ్దమంభాతిం గుంచె వాస్త | కుంజరి. సర మి ఈ శ్రీం ఆంచజేనుంగుం 
మున వ్రేలి పాండు, ౨, అం ౧౭౨. 

| కుంజలము. నం, సిం నం కాంజకము,ప్రలిసీినకడుగు. 

కంచెకేల, ద్వ. వి. (కుంచెశాకోల 1. కుంచిక, తలు | కంట. దై. వి, (నం. కుండము. క కుంటె. త, 
పుళోపలిగడియ తీయుటకు వేయుటకు నువయో ' 

నించువంకర గలయికువకోల. “ఆ. కొడవ ప. 

ంచేోలడే వకుళ, వాట మిపును తెజచి., టి. 

వున్న. 3. ఆ. ఈఏ౬. “సీ. నీదేవుకనువోయి 
వంచ ధా మురోద్ కుటికాకజాటంబుకుంచెళోల. ' 

కావి ౧. అ అక? 2. ఒకరకపుబాంానంచు. | 

“కీ. రేదపీ సరసీడాశపొదపద,, కమువరూవ | 
ముత్రై కుంచెకోలగములు, శల బహు చిత్ర, 

శ్రాణవై భమ గనుచు. ప్రబంధ, ౭2. 

కుంచేమః. దే. ఏ. (క. కుంజం) నాలుగుమానికముల 

| 
| 
| 

| 

Fann 

WU 

కుంటం 1. గుంట, అల్పకటాకము. ఆం. భా, 

ప్ర. ౧౬౨. 'ఉ,,.ఎందు మందాకిని నిర రా 

ys ఎలి ముదారగగిం జనుౌందు బెల్ల ర,త్నాకరు 

చొంపం గాక యహాహో చసన నేర్చునె కాటి 

కుుడుకున్ . వ శమం. 3, ఆ ఓరీ; ఏ. కలను; 

చెజువు. “ఆ. ఇంట నుండ గూడ దివ్వుడ్ర గొని 

చని, గుంట మైనం బెద్దదుంట వైనం, బెంటవైన 

టై చి యింటిీకి నరుగనదెం, దనంగ. , వేం, వంచ. 

౫ ఆ. ఈ౨; శె. భూవరిమాణని-శేషము, (శ. ర 

శ్రా 
కుమాణము గలకొలక పాక, పృస్థము. ఆం. | కుంటగించే. డే. ఆ శ్రీ ఆయ, నిలుచు. (ట్రా 

భా. వ్వ ౨౭౦. “క. విను మొకకుంచదు | కంటదూలము. దే. ఏ. కడదూలమునకును గోడకును 
ఢాన్యము, చన కాయకి గల్పున కడు తాన. 

వంకన $2 
నొసంగిన నక, భనకోటి గలు, 9 భార, ఆను, 

ఎగ ఆ. ౨౧౧. | 

క ఎట్ట అం క్త కంచు = [క్రుంచు డే. స, శీ (కును. ధా | 
1. చుయగోజేయు, వంచు, “ఊం కొంచెముగా 
నిజాంగజము కుంచి ధరిత్రికి నంతకయంత లం,ఘిం | 
చిక జేచుదంతి. న న 

60౧; 2 తరించు, కొంచెపణి చు. 
॥ కులగోకృములవారిణెబంవుం గుంచం డొకింత 

క్ 

ప్రౌజ్యసామ్రాజ్యభారము వహించి.” పెద. శకం. | 

=) ఈ 

నడ్డముగా నుంచుచిన్నదూలము. (శ, ర దీనిని 
గుంటదూల మనియు నందు రని శ రు 

కుంటముక్కు... జే. ఏ. మత్స విశేషము, ఒకరకపుం 

కేం. “సీ, ,,గొరకమాపురమును గుంటముక్కు 
గీ... ఆది యగుమోలధి బట్టు నకందు.వాంగ, 

ర ఆ, ఎరీం. 

కుంటి. వై. విణ .(నం* కుంఠ్ +. కుంటు. కుంటు ధా, 

1. కుంటు, కౌలు విజీగినవాందు. ఆం. భా డ్య. 

౧౨౨. “చ అలుంనల మృంది యంచుల మృగా 

వలియాకా వివాగంబులుక్ భయ్యా కలగతిం 
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బొంది మూంగలును గుంటులుం జీకులు నై నయట్టు| కంటువజుబు. వై. స. క్రి (కంటుపడు-ధా. మే 
లై.” భారం ఆవ ౧ అ. ౨౦౧; డ్రె, కాలం "లేని 

వాడు. “గీ, ,. తానేల యకగుచెంచుం, గుంటి 

సారథితో నబ్ద కుముదవై గి. వరద. గ ఆ, ౧౭౯; 

వెఆచు, పదుచేయు. ఉరీ, పెనులొండ 

సాధించె గో వెలనెల్టూరు ముక పరోటా. 

౧, ఆ 30. 

3. విజీగినఏ “గీ. కుంటికా లాఎదుధర్మువుకుంటు కుంటుపిచ్చుక ద్వ విణ. (కుంటుశౌపిచ్చుక పిచ్చు 

మాన్న.” కరకు, ౧, ఆ. ౬౦. | 

కుంటికుదుపు, ద్వ. విణ. (కుంటిచారుదుపుఎ పల. అద్ది | 

వోదానునాజ , గొందినందిని నొకకుంటికుదుపుం 

"బీద, యనదబూతంబు నుండనీరైరి భటులు” 
కారీ, స్వే ఆ. ౨౮౭. “గీ. కుంటికదుపు లశ కలం 

కష్టరోగు,లం. , భీమ ౫ ఆ. ౨౧. (“అశక్తాః 
. . వంగవోం ధాశ్చ కుష్టినః” అని మూలము) 

కుంటిగడవకి, ద్వ, వి. (కంటిశకడవ) అనూరుడు, 

ఓన్లీ, _ .జగజంత వేల్పు, కుంటిగడపరి యొకబండి 

కంటితేరు, గడప _రిక్క_లతెకువున నడవం 
దొడంగిళి” కాళిందీ. ౨, ఆ. ౧ర౬ః | 

కుంటిగాము, "వై, వి. (కుంటి? గాము) శ నిగ్రహము. 

(శర) 

కుంటితనము. ద్వ. వి. (కంటి+ఈతనము) పొదవైక 

ల్యము. “ద. గులవసుభావరావలికి: గుంటికనం 

బోౌదవించె...” పారి. ర, ఆ. ౩33. 

కుంటు: వై. వి, (నం. కుంధీ. క. కుంటు 1. పంద 

వికలత చే పొద మాని యానక నడచు. (వా; 

2. నశించు, పోవు. “చ ...త్రవ గంటె నయంబు 

భయంబు గంటె గా,సీలె బిగి, ..చం ద్రా,. 

ఈ, ఆ. ౧౮౦. వి. కుటికనము. “గ్ కుంటికా 

లొందుధర్తువుకుంటు మాన్ను” కక, ౧, ఆ. ౬౦. 

దళా. ర; ఆ. ౭0 విణ. కాలు పిజీిగినవవాండు. 

“క ,కుటిలాలక న.క్కు_ంటువకు నిత్తురంట , 7” 
భోం గృ ఆ. అ౨కి౧; 2. కొలు లేనివాండు 

“గీ కుంటు విన తొనుహో దేవిగొడుకుంగుజ్డ.” కాశీ, 

౧, ఆ. ౧౨౧. 

కుంటుగించేు. వై, అ క్రి కుంటు, (క. రు) 

కుంటువడు. వై. ఆఅ, శ్రీ (కుంటు-వను.) 1. చెను, 

భగ్న మగు. “మ,..నిర్భాగ్యు రాల పవిత్రం బగు 

కంటు, వంగు, “సీ. తావన చెద్దియాధథార 

వొ దివి 'బాశుపికృవర్యులకు: సంటుపిచ్చు 

కలకు.” పాండు, ౫ కం ౨౬౧ 

కుంటువడు. వై. అం (క్రి (కుంటుగాపడు 1. కుంటి 

యగు; చెడు. “క. ఆరయంగ నాలుగువిధములం, 

బరంగు: జకుహ్పోదవృ త్తి తిం బరణగికనోవుకా, దొర 

యుచు నంవొకం డెడలిన,నరవర సద్ధర్మ వర్తనము 

గుంటువడున్.” భొరం ఆను. ఈ, స్టా రానే; 
2, మందగించు. “క. తొంటివడ గుంటువడినన్ , 

బంటుకనము గుంటువడక వరుషధ్యనితో, మింటికి 

నిముగ నంగటి, గుంటదనుక నోరు చెజచికొని 

యున్మఖుందై డె రామా. రా ఆ. ౧౫౫ తి, ఆయు. 

'వ,,.ఉప్పరం ెగసి జగదండ కర్పరంబునం 

నంటువడి మగుడువేగం బడరం బుడమికి డిగి 

నలుగడల వెల్లివిరిసీ, , “చం రా, 3, ఆ ౨౪౫ 

కీ. తెగివడు. Pag, భునభుజుండు సుమి క్త్రనంద 

నుండు జిన్హుం డర గరము గుంటువడ జీయ్.. 

రాఘవ. ¥, ఆ. ౧౬౯ 

కొంటు సాయి. ద్వ అ. క్ర" (కుంటు? పొజు.) బల 

కన మగు. “సీ Wr చా: దద్ద గుంటు 

చాణీ జముండు. *,** ” అచ్చ, బె చాల ఇరా 

కుంటెన, “వై. విణ. (నం. కుట్టని) నాయికానాయ 

కులను గూద్పువాండు; కూర్చ్పునది. (చూ. కంటిన 

కాండు కుంటెనక త్తం వి, నాయికా నాయకుల: 

గూర్చువని, ప . అబ్ధికిం గబయికకుంకేెనల్ 

నడువంగాం బని భూనినయాకపాలకుం, డల శీవుం 

డిచ్చుం గావుకం జిరాయువు.. ,” కవల, ౧, ఆ 

ఏఐ, శుక. 3, అ. ౧౦౯. 

కుంటెనక త్తియ, వై. వి, (కుంటెనశక త్తియ) కార్చు 
డి 

నట్టి స్త్ర+ 6౧. భా ద్వి. ౧౧౦.౩ 

పార్వణంబు నవలీలం బెంటమై వైచి కుంటువడం కురిటెనక త్తె = కుంటెనక తియ. (శ, ర 

జేసితి శ్రాద్ధకర్మము కై. ఈ, ఆ. ౧౦౦౧; 2, | కంటెనకాండు. వై + విణ, (కుంటెనశకాండు) తార్చు 

తగ్దు,కఠినమగు. “క.తొంటినడ గుంటువడినన్.బం | వాడు. క్రీ సీ సింతయును లేక వెల్లెలిశ్రై తాను 

టుకనము గుంటువడక , . .”"రామాంలా ఆం | కుంటెనకా: డ్రై నకం చెయికడు.” కలు.శ, రాకి* 

I—21 



కురి 71 

కనాతెదకానికనము = కుంటేనకనము. "క మవసీజు: 

డిద్దఆపను గుం, టెనకానికతవంబు శేసెడిన్,, 

విక్రం రా ఆ. గళం 

కుం టెనకుచ్చులు. మై. ఏ. (కుంటెన₹కు చ్చులు కర్ణ 

భూమోవి శేషము. (శ. ర, కొనచెవినగలు, ప 

కదం) | 

కుం టెనకనము వి. (కుం టెనషాశవము.) తొర్పు. | 

వ, — గోరి వరిముంవం బోవు | 
Pee నమ్మచ్చెకంటికిం నంటెనకనం బెట్టు | 

నేయసనేర్తు,...” వైషు 3, ఈ ఇజం 

కుం ళెవనదచుం ద్య. మ డ్ర్ (తంటెనఢవడచు.) 

తార్నువ ని జరుపు, చళ్ళ -మొకరించు. “సీ. గుజు 

తంటిమా నీకు గుమి 'తెక్క_డిది భి నంబికిం | 

సం టెననడచి నావు.” నిరం 3, ఆ, ౨౯. | 

సంటెనవంపు. వ్య అ. క్రిం టా. స్త్, 

తార్చువనికి నియమించు “ఊ.. మ న J 

భక్తుడు కంకెకువ. లోతి.,.” కాళ్ల, 
| 

ఆం ౧౦౦. | 

సం'టెనవసి. చ్వ. ద. (సంటెనగావని.) తొర్చువని. | 
“నీ, విశ్లెక్కు_డించక వేసీనమదశుండు వలంమాజు 
కుంరేవపనులు నడవ” ఆని. 3౩, ఆ ౯౮. 

కుంటెనపోవు, ద్వ, ఆ. కి శ్రీ (కుం టెనగాపోవుఎ కుంటే 

ననడచు. “ను, ఫ్. నొవాక్లి గావు మంటినొ 

మదన్నీ లాలక భాంతి గుం, టెనపొ  మృంటినొ 
కాళ శ ౧౬. ఇట్టే: కుటెనవోవు. 

వండితా, మహిమ, ౧౬౭ పు. 

కుం టెనముడి. ద. వి (కుం టెన శాముడి) తాటాకుల 

పు స్తకముదారమునడును శుండెడుముడి. (శ ర) 
కం టెనవుచ్నేం ద్వ. అ. క్రీ" (తుంటెన4పుచ్చు 

కుంటెనపంపు, “ద్వి. వారుండు గుం టెనవుచ్చనట 

వయుమాడ్క లరుదుగాం బజిగొనున టెయనుదిన' 

నము.” వండ్తామహిమ, ౧౬ళీి. 3 వం. 

కుంటెనీ(డు. టై. ఏ. (కంటెనశాఈండుం. కుంటెన 
కాడు. "వ వీము గుంటెనీలం బుచ్చిన 
నచ్చెలువయు, , దక. ౫, ఆ. ౫౨; కణం వక్ర, 
౭, ఆ ౧౨5 

కం టేట్లు = కుం టెనకుచ్చులు. న్ కడియాలు కుం 

బేట్ద...”చంద్ర. వి ౨, ఆ ౨౦. 

కుంథన సం. ఏ. ఆ. శ్రీ కుంఠనము. 

wie కుండ 

సు నం సి ఈ న l. మొక్కవోవుట, 0 

గ్రావోంజేయంట. 

త. సం, విణ (అ, ఆ. అ) 1. మొక్కనోమి 
నది; లం మూర్చృము. 

కంకితుండు. సం, నే (అ. ఆ. అ బలహీ నుండు; 

పౌరుమకరాన్యుందం. “కకీచకుండు వై ట్రేటువడి తన, 

సీచ జన యొరు నెలుంగచేరక యుండక్, లేచి 

వెనుకం జని విన్నయగోచరుండై  యనురకతనం 
గుంతు: డగుచున్ భార, విరా. ౨, ఆ, ౧౩౦. 

శంభు: డు. సం. విణ (ఎ. ఆ. ఆఅ l. మూర్ణు-డం; 

ఏ. సోము). ఇట్లే: కుఠకుండు. విం, (౫ స్ట్ 

ఏ) కుంథి. విణ (స్, నీ. స్ కుంఠిక. ఏణ. (బు, 
గొ 
(5 డ్రై బు.) 

కుండ. వై. ఏ. (సం కోండకు. క. ఈ, కుండం) 1, 

మట్టిమొ: వానితోం జేసి వపాత్రము.*క.. .ఫూం 
ss బంగగుు, oes 

వెలందిగుబ్బల కశడంగుస్ ౪” కరా. ల్సి ఢీ అరం 

ఆం. భో ఏర్ప అర; జ వ రులభాండము, 

గండ్రనిపా &, విశేషము. అం. భె. ద్వి ౨౦౬; 

ఏ, కడమ వానిమో-ద చెత్తెకుకలశొ కారము 

లయలం కారనిశేష ము, త్మ. కంచాలం శీనిసీ 

నాంబరంబులు చుట్టి గోపురంబులం బై ౭డికుండ 

లెత్తివ్మిక్క: ర, ఆ ౧౨౬. “వ... మేడలతుదం 

దారొ_న్న బంగారుకుం. డట..శ'య, ౧, ఆ. 

€రా ఓ. ఇరును తగిలించెడుబండిచ కము నడిమి 

మున్ను కొండా క క్రుంగినచ క్ర, కంబు 

కుండ మునుంగం దిగంబడిన . ..* భార, కర్ణం 3,ఆ. 

3౫0. (శ. ర. పా. “కుండు, గుండు పాఠాం 

తరములు బి. వనుంగుకుంభ్ సలము, “వీ, కండలు 

దాల్సి కన్లొనల నీ రొలుకం జేతులం జూంపుకడ 
యేనుంగులను రోసి” అచ్చ. బాల, ౪౬. 

గుబ్బ. GE 

కుండంగము. నం, వి, ఆ పుం = కుడుంగము. 

కుండకడుపు. ద్వ. వి. (కుండ+కడుపుఎ పెద్దభొజ్జ. 

“మ నిడుమోముం గుజుశేలంం గుండకడుపున్ 

“= మార్కు. ౧, ఆ. ౨.౨౮. 

కుండకీటుండు. సం. వి అ పుం. 1. ఇెడిపోయిన 
క్ క 9 (బ్రాహ్మణ స్త్రకొడుకు; 2. 'దాసీని కామించిన 

వాండు; రే. నా _స్పికుండు. 

కుండకీలుందు: సం, వి, అ, పుం, నీచుడు, 



ముండి (1 చుం 

కుండగోశరి. ద్వ. విణ. (కుండ4గోశరి) వంట| నండలియఃను.” భార. విరా, ౧, ఆ. ౨౪౦. 
వాండు, “దం శుండనగోశరిం జేసీ కువలయేశు న్, పుం, 1. పాము; 2. నెమలి, లి. చాజులుగల 

లకు, వండి 'పెట్టంగం చేసి, , ద్వి. నల. ౨ ఆ.| దుప్పి; కే. వరుణుడు; ల్. కాంచనమంళీ, విణ. 

౬ఒ౯్్గ్ వం, (న్, నీ. నం 1. కుండలములు గలవాండు; 2. 

కుండపొదుంగు. ద్వ. వి. (కుండష-పౌదుగు కుండంక | గుం డు నిది. 

పొదుగు పెద్దపౌదుగు. “ఉం. దండమె డర] ండలించే. సం, స క్రి. 1, నున్న చుట్టు, ' గ్ వప 
వాలధి సుధానిభచాఃకరకం'బె దీని యా, కుండ|  -వేషమిషమున నబ్బసూర్య, మండలముల విధా 
భోాదుంగు, .. పాండు. ఫి ఆ, వరో. కండు గుండలించు.” వైప. ౧,అ. ౫౬. కు పుర 

కుండపోంగులుం ద్వ వి బ (కుండ శవోంగులు కర్ణా కాొంకలకౌనులకుక, సరవడ దని బ్రా యాక్ 

భరణవి శేషము, అరక రూ! రంకు (రీ “కండ సము నారసి క్కే నకి దాని: గుండలించిన, సర 

పోయలం చిప్పగొడ్డండ్లు. .. నీలా, 3, ఆ. రగ ణిన్ విని ముట్టి యచటిసాలం బమరున్ . చంద్రా. 

(శ. ఈ పౌ. “కుండ ప్రోయగులు” ముది పా ౧, ఆ. 3; ర వలయాకారముగ వంచు; క 

కుండబంతి. ద్వ. వి. (కుండ+బంతె క్రీ క్రీ oe “గీ. కోపమునం జానముం గొని కుండలించు.” 

వాక (బా చం. రా. లా ఆ. ౧౨౪. “సీ. తనమేధ చక్రి, 
కుండబిరును. చే. వి, (కుండశాబిరుసు) ఒకరకపుబాణ | దాదంభసంత్రమమున 'మెండొడ్జుపండలిం గుండ 

సంచు. "న,. ,కుండబిరుసులు సంవంగిప్రూలబిరు | లించు-' ఐసహుళా, ౧, ఆ ౬౦. 
నులు , 4, హంసః ఏ౨, ఈ, ౨౮ | కండ లీకరణము. సం. సి మ న నున్న? క్ట టం 

కుండమాద్చు. ద్వ. అ. క్రి, (కుండశమార్చు) ఒక కుండవీనులజేోదు. చ్వ. వి. (కండ వీనుల+జోదు 
టిచ్చి మటొకటి శె న 11 (శ. ర కుంభకర్ణ యోధుండు), రాజ వణునికమృుండు, న 

కుండమార్చు. ద్వ వి. (కండచశామార్పుఎ ఒక టిచ్చి గుఖు'వెట్టుచు గొండవలెకా వెజం గొప్పంగ 

మణ్ొకటి పుచ్చుకొనుట. “సీ “రీ చండాంశునుకు నున్న కుండపీనులజో దుక. ” అచ్చ. యు. ౨౨౫. 

పోల్కి6 గుండమార్చ్పులు గాక వాసవమణిభాతిం | కుండానుగు, ద్వ. వి. (కుండగాఆనుగుు. గోరకు 

'ద్రా,నమంద, గీ. కొనయగనేర్తువు యాచకవ్యూవా| తుంచి, (శ న. 
మునకు” నరస స్య ఆ. ౧౯. కుండి. సం. ది, ఈ, స్తీ *కే.కమండలువు, గిండి; 2.స్టాలి. 

కండమార్చు పెండ్లి. ద్వ వి (కుండమార్ను + షె పెండ కుండిక* సం, ఏ. ఆ. కొ స్రీ. = కుండి. 

ఒక పిల్ల నొకని కెచ్చి పెండ్లిచేసీ యాతని సోద | కుండు జే. ఐఏ. 1. మొక్క_లు వేయుట కువ 

రునికో మటీయొక దగ్గణీచుట్టమునకో తేనయిం గించువుట్టి పాత ము. “మ. అలమాకందము కుండ్ల 

కొకక న్యకనో సోదరినో యిచ్చి చేయు పెండ్రి. దింపం దగు నియ్యం ట్లైక్కచో చేయంా, వర్ 

(వా) విప్ర. ౨ ఆం ఇ౯; 8. సీరుయమొ నిలువ 

కుండము. సం. వి. అ. న 1. కుండ; 2. నెక్టులకుం చేయుస్మాత్య తమ. (కుజితికుండా, నిటిపండు "మొ, 

_ దము. (హోమకుండము); లే. దేవఖాత మగు వాడుక) 
జలాశయము. (అగ _స్యకండము'మొ. ); జీ, ఒకా  కండుండు, నం, వ ఆ a మగం డుండయగా జంకు 

నొక మానమా. మగనితోం బోయిన సీ ఆః బుట్టిన కొడుకు. 

కుండలము. సం, పి. ౧5. వుం. న, 1, కర్ష? రృభూషణము- | కుండృుణాచి. నం, పి నో స్త్రీ + తెల్లబల్లీ. 

(కుందనా లని బాడుక్సః 2. త్రాడు; 3. గండ కుంరను* సం, ని ఆ. పుం. ట్ట Es డం ఈశంరే: 

తనము, (మే, నిం ౮. అడవిగోదుమళ్ళీ; శీ, న 

కుండలి. నం, ఏవి, ఈ, స్రీ l. తిచ్చతీంగ పు 2, కంతలము, నం, వి, ఈ పుం. ప బి, నాలలీ; 

ఉప్పిసే;) 9. కుండలినీశ కి; న కుండలాకార| టె పానహ్మ్నాక్రము; శీ యవలు; ఈ, కురువేరుశ్: 
“ర 

నృత్యము) నెండ్డె గ్గ. తా కవిభమును | ము వినెన్ ఈ ౩కముం 
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కంతి. నం. ఏ. ఈ. స్తీ 1. పాండు రాజుభార్య; ద, కుందికట్టు. చే. విః చాల క్రీ డావి శేషము. “రీ జున్సిండి 

శేణుక యనుగంధ ద్రవ్యముళ; ర. గుక్చిలముగ్లో; | సోవనములప్రైం గుందికట్టుత్తై కడు నుద్దులైన 

దీ అందును. ఠం సుం 1; ఒకానొక దేశము; జక్క_వలకవలు.” యః రూ ఆం గు, 

ఓ ఒశానొకరాజు. (క్రథుం డనుకాజునొదుపు | కందికాట్ల, చేది. బ. బాల క్రీ డావిశేషము. “సీ, 
ఇంది, వే. వ. (౩ సంవ స్టంభము. (శ. ర బౌ, 

కందకము. ఊళ. చే. వి(క. కుందక, క. కుందకమ్.) | 
| 

1. అభ్యంతరము. (శ ఈ బ్రాం; 2. లోపము. క్రందియున = కంచెను చే. ఏ. కంది వసీబిడ్డలు 
నే | . | 

(శ. ర చౌ); 5. సేద్యము చేయక విడిచిన క్రూర్చుండుటకై యేర్ప్చబిచినతొట్టై. “సీ. వసియి 
వత, 

భూమి. (బ్రా సం, ఎ. అ పుం. 1. మొల్ల | క్రందియనలోపలం బట్టుపొత్తులయొత్తున నొటి 
కూర్చుండ నోళ్చి.”' వి. ఫు ౭, ఈ ౧౨౫ 

ఆంవలంబులు మణీ కందికాళ్టు” విపు. ౭, ఆ. 

౨0 8. 

2, సంబరేనుళ్. 

కుందటిల. జే, an ఒక జాతివమ్షీ, “రీ సాళేష్టము Sr he SETS CEN 
జగ. ,.కుండటిల,,, వాంస 3, ఈ ౧౫. మగు. “మ. , ,అమునీం ద్రాంగనా, కుల మత్యా 

కుందనము. బే, ఏ. (క. కుందణ, త, కుందనమ్.) కులవృత్తి నుండె వనటం గుందిల్లి చింతించు 

ఆఅవరంజ్కి మేలిమిబంగారము. ఆం. భా ద్వి చున్.” కు, సం, ౧౦, ఆ. ౪౨. 

౨౭౬ “గీ, కుందనమువంటి మేను మధ్యందినాత, కుందు, చే. అం డ్ర్ (కః కుందు) 1. ప్రంగు 

పోవ్యవాతిం నంబె...”స్వా, ౨ ఆ, ౮౭. “చ, ,,వయోనిధుల్ గల దిగ్లజముల్ మద 
కుందము. సం. వి. ఆ. పుం. న మొల్బ్లవూవు 11 చేది నంచె...” భార. అర ౪, ఆ. ౯౪; 2 

కుబేరునినవనిధులలో నొకటి; 2. గన్నేరు; తీ. | -కాంతిహీన మగు. “సీ. శై రవకాననోత్క రములు 
సానంబెట్టుయం క్రము. కడు గుంద , .+ "విక్ర, ౨ ఆ ౧౦౭; 9. 

కుంది. చే. వి (క. కుందాణి) 1. దంచునప్వుడు | కంటు, కాలు చేల నానక వడచు. (శ. ర); కే, 
ఛాన్యము చెదరి పోకుండ గుంటచుట్టును నమక్చు కస్త. “నీ సెనుమంచుమోందం బర్వినవికాసము 
జారలికుదురు. (శ. సు తాః 2. కందెన ద్రప్పి ఇెలువు గుందిననరోజినివిధమున.” భార. 
ధాన్యము డంసుకొనుటీ లు, అం. భాం ౨౨౯; విరా, ౧) అ, ౨౯౪); 5. చాధవడు. “కము 
లి, దీవస్మాక్ర విశేవను. (ఊదా: దీపఫుకుండి. చ్చిల వెంచువాందుం గామా కల చిత్తుఃడు నిద 

/ 
1 
1 

| 
| 

{ 

వా లేక కుందుదు రధిపా. భార. ఉద్యో. ౨; ఆ. 
కుందించే, చే, సం శ్రీ" (కుందు. థా. డే 1, 

తపించ. జేయు; బాధించు. “శా. క్రోధం బృప్రలి 

'కారమై వహృారయముం  నుండంప, , భార. 
విరా, ౨ ఈ ౨౭౫%. “వ. ,.కాశేవియోగజనిశ 

దనాభరంబు దుసన్సవాం బై యంతరంగంబుం 

౨డెంప, .. "భీమ, ౨, ఆ. ౫౦; 2, లాఘవ 

oil 

జో ల్ 

పజిచు. “కా. ..అడ్డము సెప్ప రెవ్వరును మానో 
my న ౬ లి 

ద్రైకముక గర్వముం, గోపంబుం దను ద్రవ 
నా ప్రజనులం గుందించుటన్ , , భారం ఉద్యో, 

వె, ఆ రో, 

కుందిక. చే. వి. (కందుస్తాఇఖకు కుందు, &ోభము, 
“సీ, కలశపయోరాళి చిలుకుకవ్వపుణాను కుంది 

'  కబ్బవినాండు మందరంబు.” పీన, శకుం, ౧, అ, 

2, 

౨౧; 0. దుఃఖించు. “ఆ, .. సొఖ్యకారిణి యగు 

గతిం బొందు సీనుతుండు గుందజేల.” భార 

దో ౨ ఆ. ఏళ. సారి ౨ అ ౧౧% 7. 

కసంచ్చు వరితావవముం “గీ. కోవరన పెగమునయ 

గుంది కుంచె వగలం బొంది పొంది... భార 
దో," ౨ ఈ 3౧౯. నీలా, ౧, ఆ, ౧౦౯; గీ. 

ముక్కాలుం'చేయు. “కీ వండంగాం గుందినవడు 

వున మావటీల్ పొడిపించి రిభముల విడిచి 
సారులు” చంద్రా ౬,ఆ. ౧౦౦. ఏ, 1. దు3ఖము. 

“గీ గండు. బుల్లులమదికుందు చెంధుమందు, 

తోయ నెత్తమ్టవిరివిందు తూర్చునందు.”రా. వి, 
క, ఆ, ౮౯; 2. తక్కువ” “ఊ... హెచ్చగుం 

గుం దగున్ .. “భార. విరా, ర అ ౨౩౦౪. 
వైపు ఓ అ, ౧౧౫, వె, జ్నీజదళ, "డు. సందును 
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గందు లేనిశళికాంతి వహించిన చె-మొగంబుతో.” 
భోం ౧, ఆ ౧౨% విణ, శే, న్య్యూనము, తక్కు 

వది. ఆం. భె క. ౨౦౯; 2. పొట్టిది; 

మైనది. “ఆ. . .కదియంబడ్డమెదయు. 

కాట్టు, గుష్టాపౌ డవు చైనకేమలి నొక్కే, 

గంధ ప్మాక్కవా స్తం గాంచె చెదురు” పద్మ ణా 

వళ్ల 

కురదుడుః నం వి ఆ, 

(కల్చ. ల 

కుందుకొను. దే.అ, క్రీ" (ుందుశకొను. స్వార్థమున 

కందు, భం... కీ * ఇంక నాల్లావం౦బు డమ 

తింగా యంచుం గుమ్మరి నెమ్మది సందుకొనల.” 

శుక. ౨, ఆ, ౬౨. 

కుందుతు. బే. వి. తృణవిశేషము, వాంస సీ ఆ, ర 

(ప్రబంధ. ౨౦౧. 

కుందురుకి, సం. వి, ఈ. స్తీ" అందగ పో. 

కుందురువు, సం. వి. డూ పుం. స్తీ" కుందరము, ఒకా 
నొకగంధ ద్రవ్యము, 

కుందు జెల్లు: దే. వి. జెల్లులోని భేదము; ఇత్యారిక?. 

గుందు 

ఫ్రం, వెన్నుడు, విక్ణువు- 

(శరం టౌ 

కుందువడు. దష. అ. శ్రీ (కుందు₹ౌపడు దైన్య 

వడు.“వ...కొందజు దుష్ట్రమతులు లేమి గుందు 
నడినభ ర్హ నధికకార్చణ్యంబు వచరించి సర్నిర్ధవణ 

ఎలెలలండులాదులశ్తై సిబ్బితిపణుకురు . . .”కాశీ, 

౨) అం ౭౯ 2, మర్జింపబడు. “సీ. కలికిగుబ్బల 
సెంసపుం గనం జాలం దమి చాంచి కోకముల్ 

రాజుచే, గందువడియి.' చం ద్ర" 5, ఆ, 

కుంచెగ, చే. వి, పే, భాన్యృము bene ఆం. 

భాం ద్వి ౨౨౯ “ఊ,,,కలమపాళికం గుంచెన 

నించి. ..దంచి, .. 'చంద్రి. ౬, ఆ. ౧౬; 2 

కోందియన (శ. ర); త, ఒకానొకచెట్టు (శ. రు 

కుం దెనగిలి. దే. వి. (కుంచిన4గిణి) చాలక్రీడా 
విశేషము, “సి,..*గుడుగుడుగుంచాలు కుంచెన 

సలిల వాంస 3, ఆ. ౧౪౬ 

కుంచెనగుడి. ద్టః వి. (కుండాన4+నడిి బాల క ఈగా 

విశేషము. “సీ, , గుడుగుడుగుంచాలు. కరబెన 
గుడి” కాళ, 3, ఆ. ఏ3. 

కంబెలు జ కుందేలు. “డా,..వంటయిత్ , కుంచెలు 

సొళ్చె...”భార. అది. ఒు అ, ఇందు “ఈ 

oe 
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వేంటశానిముల్లం వెఆవక కుంచెలూ;? సొచ్చినట్టులు 

. , ర? నం, ౧౨; ఆ లా. 

వంకర |కుం చెటికొమ్లు = కుందేకకికొము. “మం వనుధక్ 

గుంజెటికొమ్లు hs వచ్చుం మి య 

క్నంబునన్.” మల్ల, భూ. నీతి గ 

ఆ. | కుందెవల = కుంజేటివల. ' క్క ఎడబల వనంచెవల , ,.” 

పహూంసం శ, ఆ. ఇలా 

కుందేటికొము. డే. ఏ, (తందేలుశాకొము.) శశశ్ళం 

గోము. క భా ద్వి. ౬౬ విణ చెవులకిల్లికొము 

వంటిది, శూన్యము, “నీ వైర కం చేటికొన్ను 

సాధింపవచ్చు6, చేరి మూర్జులమనసు రంజింప 

రాదు.” భ రః సీఏం సి 

కుందేటితాల్బు. చే. వి. (కుంచేలం తాల్పుఎ) నశ 

ధరుడు, చంద్రుడు. “A. వచ్చి య వ్వేంజీ 

వేలుపువంగడంపు, చేలమొల త్రాటి నిందుగుం 

జేటితాల్పు, మైల నిల్చి... “అచ్చం యు. 

కుందేలు. దే, ఏ. కె. శశము, చెవులపీల్లి. “గీ వంట 

యిలు సొచ్చెం గుంజేలు వనజనయన'.' కాకీ. ఇ 

ఆ. ౨౨౧. ఆం. భొ.ద్వి. ల౫గస్వ్యా, రోఆ. ౫౧. 

కుంపటి. జే. ఏ.,(క. కుంపటి) అగారథాని, నివ్వ 

లుంచెడుపాకృము. “క, ,.కుంవటిలోడ చామర 

మొలచిశ్శక్రియ, (| +” 'నృసీం. ౨, ఆ, ౧౨౭. అం, 

భా. ద్వి, ౨౧ ఆము. క అ, ఇ౯ా రం. రా, 

ఆర. ౧౫౩ పు. 

కుంపిని. ఆం. వి. (్టంmMPany) కంపెనీ, వర్షక 

సంఘము. “సీ. అమరం గుంకినివ _రకావళి యొక 

చోట నొకచోటం రక్త నుద్య్యో? జనము, “' 

ఆనంద వీరి ౧౮ 

కుంషె- డే. ఏ. సెంపె, ౪ళెంబాల ప్మాతే ము, ఆం, 

ధాం ద్వి. ౧౬౯౬: 

కుంపెన. దే. వి. కర భూహిని శేషము, ఆం. భొ. దిం, 

౧ఈరాం స్ a 

కుంపెరుంగు. దే. వి: (కుండ పెరుగు.) దధిఖేదము 

ఆం. ఛా. ద్వి. wii 

కుంబ, సం, వి, ఆ. స్తీ ఎ శే యజ జ్ఞ భూమిచుట్టుకంచె; 

2. ముదుగశాటికో 

కుంథకము. సం, వి అ, పు. 1. ఊోపిం బిగవట్టుట. 

(హ్రాణాయామమున కుంభక శేచక ఫ్రూరకము 
లను నంగములలే మొడిటిదిఖ 2. స్థాబి, కోండ. 



కుంభ 20 కుక్కు 

కుంధకారుండు. నం. వి, ఆ పుం. కులాలుండు,కుమ్మరి. | కుక రుండుం సం. విణ (అ, ఆ. అ) ఈచవోయిన 

కుంభభూేణము. న. వి, ఆ. పుం +కంజాపుర ప్రాంత | చేతులు గలవాడు. 

(వ్రనీద్ధపట్టదాము. "చ, అలవచుం గాంచె ముందట ! కుకుంచరము, సం. వి. ఆ. న న్త్రీలపిటీ=దిమి=దిగుంట. 

నవామ్తతి నిర్మధనప్రపేణాముక్ .. , కుంభఘోణ కుకురము. నం. వి అ పుం కుక్కు. ఐ, దశార్హ 

మున్,” క్యా Dy డి దగు కీశము, 

కుంభము. నం, వి, అ ఫుం 1. కుండ; 2. వనుంగు | కుకూలము. సం. వి, అం పుం. శాముకనివ్వు. నా 1. 
| : స 

కంభస్థలము; రె. కుంభరాశి; 4. ఇరువదిద్రో,ణ గసిక నాంటినగుంట; 2. కవచము, 

ములహొలక, నః గుగ్గిలము. పక్క వై.వి. (నం. కుక్కు_రః ,కుకురః. ప్రా కుక్కు.ర. 

కుంళయోని, సం. వి, ఇ పుం. = కుంథసంభవుందు - తే. కుక్కుల్ ) శునకము. “గ కడచినపుడు 

l. ఆగ న్యుండు; 0 ద్రో,ణుండు; 3, — కమ లొంటెం గాకు లాం డెంగుక్కా లోంచే 

ఇక: కుంభసంభఛ పుండు మొ | నియును భు క గొచెడుదేవా,మొకంయడు సారించి 
అం | తాని స Jp 

కు-భొండము. నం, వి, అఆ, న గమడిజీ, | యడిగిన నొనంగవలవ.” కానీ ఇ), ఆ. ౮. 

కుంభొండ్. సం. వి, ఈ స్తే" బూడిదగుమడిెళ్. ' భార శాం 3, అ. ౫గంరా వణ. అల్పము, 

కుభాభిషేకమం. నం. వి ఆ పుం. రొ లత్తగా గుడి సీచము. (కుక్కగొడుగు. కుక్కె. సొగాకుమొ 

కట్టించి యందు వ్ర విష్ట వేసినవి గ్రహమునకు, సా;---కుక్కుకుం డెంకాయ వక్క దన్నట్టు. 

మంత్రశ్రూరమై కుంభేమునం గలయుదకముచేం 
'జేయించుస్నానము. 

కుం, సం క్ న్, పు Lt; వనుంగు; wa మొసలి; 

3, కుమరబాఃడు; 4. గుక్చీలముళీ:, ర్త స్త్రీ" 1. | కుక్కగా జె. వ్వ మ్ (తన్కు సాగొక్షైా ) . కుక్కు_వతె 

వంటకుండ; 2. కలిగొట్టులే; రే. నాంచు; 4. పిన నుండుగొ క్రై, ఒరజాతిగొ శ. (బ్రా 

గుమ్తుడుశీ', విణ. (నొ. నీ, నొ) కుంభము గలది. | కుక్కచ్చు. ద్వ్వ+ వి. (కుక్క_4అచ్చు) కుర్కు.వంటి 

కుంబ్గించే, సం స (క్రి. బిగయుట్టు. “శా ముద్ర శికావిశేషము. “క -చంపిసవానిని 

కుంఖించెం బవనంబు పిక్కటిల: దత్కు.శీన్. ag సరిగాంజంపుట తగు విప్రం డైన జంవక పలి త్ర, 

దనం డ్డ ఆ, రాం 

కుక్క. గొడుగు. దష రిం (కుక్కుచాగొడుగు ఛత్ర 

| కము పుట్టగొడుగు. (శ, దః వొ, 

భాగ. ౧౦ స్కం, వూ ౧౧౭౨. తృంవదం గొని తలగొఆి: వృదంవడి కుక్క_చ్చు 

కుంకికం నం. ఏ, ఆం త్త lL. తీగ పాచి, నాచుషో; చెసి సండింవఃదనువ్ నలః ప్రా జగ, ఐదే: 

వశం బి, క aN న్నక *_ విద్యాం య క రె, వేశ్య; 3 కలిగొట్టుశే కయచ్చు్భు విజ్ఞా స్తా ళో 

కుంఖిని, సం, ది. ఈ. స్తీ +. భూమి; 2. అండేనుంస. | కక్కుతొలసి. వై. వి ఫణిర్టకముకో. (శ్ర. ఈ డ్రా 
ల, ఛభ్ర ద్ర దంతిస్తో కుక్క-పొలం ద్వ. వి. (కక్కుషాపాలు వటవ శ్ర స్టో 

కుంకివనము, పం వి ఈ పుం సాము. ఆం. జా ద్వి వ 

కుంఖీ పాకము సం, ఏ. అ, పుం. అఆవమందలి యిటు కుక్కు_ బూరుగు. దష వి (రుక్కుచాబూరుగం షక 
ప బలవలెం బొపులు కాల్పంబడున రక భేదము. జాతి బూరుగుసో, హంస క, ఆ. ౧౧. 

కుంఖీరము. సం, వి, ఆ పుం. మొనలి. కుక్క_.ముల్లు, దష* వి* (కుక్క. ముల్టు.) రోగవిశే 

కుంభికుండు. సం, వి, అ, పుం, దొంగ. షము, (శ. ర బ్రాం 
కుంఖిసంళపుండు, సం. నీ. అ. పుం అగ స్తు రండు. | కుక్కమూలిషింబె, ద్వ వి. (కుక్క సామూతి +సం జె 

“శా. అంభోజాసనునంతచవానికిని శక్యం బే నుతిం ౩ = ఖుడుగుకాలమున ఇయలుదేణు వనికిమాలిన 
పంగ నో,గంభీినంభన. .. కాళికాతేతృమున్ | పంచె, సా; ఏిడుకొలమునకుం గుక్కుమూతిపం దె 
కాళ జు ఈ ౨౨౫|౯ా ౨రావెం లన్న ట్లు. 

కుంభు(డు. సం. వి. అ, పుం, 1. విటుయు; 2 కుంభ కుక్క. మేడి, ద్వ వి. (కుక్కగా మేడి కాకోదుంబరి, 
కద్డునికాడుకు, కాకిమేడిశో, (ఈ రం 



కుక్కలకట్టు ద్వ. వి. (కుక్క_లుఇషకట్టు) కుక్కలు | కుక్కుభము. సం. వి, అ, పుం. అడవికోడి. 

మొఖళుయగకుండం జేయుసాధనవిశీవము, చోర |కోక్కురము, సం, వి, ఈ పుం. కుక్కు. న గ్రంథి 

సాధనములలో నొకటి. “డొ, కత్తియు పీ ల్రివీక వరిలో. 

యును, + +కుక్క_లకట్టును బిండీబల్బమున్' “చెన్న కక్కురి. నం. వి ఈ. స్తీ" ఆండుకుక్కుం 

3, ఆం ౨౯౮ | కక్కురుకోయి = గాకగైరుకో * (లౌ) 

కుక్కువాయింట. ద్వ.వి. (కుక్క వాయింట శ్వాస | కుక్కురోనజ్జు = కక్కురోకోయి. “ద్వి, కుక్యురో 
బర్భర ము. ఆం. భా. దిష. ౨౬౭. | కుజ్జినికూసె: గనలా్కేడిల పండిళా. మహిమ. 

కుక్కి. దే. ఏ. 1. శ్రాట్ల వదులై పల్లము పడికనులక ౧౯౭. పుం ౧౧. వం. 
మంచము. “ఊ.. .కొజమాలినకుక్కి మోంద సి కక్షవముం సం, ని, ఆం పు3, కదుపు. (కౌముది, 

యోజ ననాథుపాటు వడ నోగత మెతె...” | కుకీ. సం, వి, ఇంపుం. 1. కడుపు; 2. మధ్యభాగము; 
భో. ౫ ఆ. ౨౮౮. (శర పా. “ప్రక్కి”! లె. కత్తియొజ. క 

ముది. పొ శివరా. ౪, ఆ రజ; 2. అల్ప | కుక్షి ంభరి, సం. చెం. (ఇ) తనపొట్టమౌాత్ర, మే నింపు 

ఖట్వ, చిన్నమంచము. అం. భె. దష. ౧౬౪. విణ.| రొనువాండు. 

పొడువడినది. (లో(వతైన దని శ, ర సూ ని | క్రక్షింఛరుండు. సం. విణ, (అ. ఆ, అ కుక్షియందు 
“దం ఆకుక్కి_నూతిలో నారీతి నున్న,యాకవి, ఛంంచువాండు, కడుపున నుంచుకొనువాందుః 

నుతం గాంచి నుద్భుకం SYED సె భార, ల | .ఎరకూర్లంబు ఛగింపరాడ యభవుకా 

స్క_ం. (శ. ర వై) వచ్యవట భద ౫” ఫ్పీను, ఈ, ఆ ౧౦౦. 

పం దే. విణ. (కక్కు ధా 1. తొలంకి కుగ్రామము. సం. వి. అ పుం. వళ్లెటూరు. 
నది. “ఆ, ఉవిదమాననమున నుప్బాంగి దలరనం, వచరడి. సం, వి ఈ. స్తీ" బాగ. 

బొక్కాపెట్ట తఆిమి కుక్కిచంబుగాలు నిండి | కోచందనము. సం. వి. అ. నం 1. ర క్షచందనమ్ము? 2. 

తాలి కట్టవిసెనొ యన్కవెడలె నశ్రువారి "వెల్లి! కుంకుమపువ్వు. 

నొనుచు. న్ సం. ౫ ఆ. ౧౨౭; 2 సాంద్ర కుచభలము. సం. వి, ఆ పుం. దానిమ్షళో. 
మెనది. “ఊఉ. తారకండున్ భుజాబలమదంబున | క్రదము. సం. వి. అ. పుం. _స్థనము, 

పషఖుఖుమోంద చేసి నా,నారుచిరా న శంజాతి కుచరుండు. నం. విణ, (అ. ఆ. ఆ వరులపోవములు 

రీణంబున. గాని కుక్కి_దంబు గాన్.” కు. చెప్పువాడు. 

నం ౧౨ ఆ. ౧౨౫; ((కుక్కి-దము మంద్రిత 

వాలా! 

“రాం 

కుణబా,.గ ము. సం. ఏ. అ.న. చనుమొన,చూచుకము,. 

పా) 8. అందమైనది. “ద్వి. గండరించినయట్టి | క్వజేలయు. నం. వి. అ. న 1. భూమికి వస్తము 
సతింగుక్కిదముగం” పండితా. దీకా. ౨౭౪ పు. బ్య్వ్వదము. “క్టో....దయా కుబేలే ధనద్త్కు. 

కుక్కి_వడు. ద్య. అ. క్రి. (కుక్కిశాపడుం) జ. చేళే స్థిలేఒకచేలే శ్రికమాకువేలే; 2. చినిగిన 
యగు, త్రాళ్లు తెగి వల్ణమను. “ఆ. కుక్కివడిన| బట్ట. 
మిగులం నొంనగోడువోయినం గులుచయైన ... | కుచేలుడు. సం. ఏ. అ, పుం, కృష్ణునిసవా పాఠియైన 

నుల్క_మంచ మొప్ప దం డ్రు.” వి పు, ఈ, ఆ యొకానొెకబుషి, విణ, (అ, ఆ. అ చినిగిన 

౨౧౫. బట్ట కట్టువాండు. 

కుక్కు.టధ్యజాయడు. సం, వి, అ, ఫ్రం: కోడివడగదారి, కుచోద్యము. చే. వి. 1. మోనమ్మువన్ను గడ. “వ... 

కుమారస్వామి. కొన్నికుచోద్యంబులు స్స్ నానాంట మెచ్చుగా 

కుక్కు_టము. సం. వి, ఆ పుం. 1. కోడి; 2. అడవి మచ్చరించిన ... ఆనంద. పీఠ రా; 2. వత్స 

కోడి, పాతము అసూయ. “టా, కంటికి వింద వైతి 
కుక్కు_టి. నం, వి. ఈ. కీ 1, అండుకోడి;, 2. "తెఆనగంటికిం గుంటికి బాన యిచ్చు నీ,వింటికి 

బూరుగునే, ఇ, ఈ, ప్రే కవటచర్య, నారి వైన మన సీత్తువుగా యది గూడచేని సీ,వింటికి 
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నారీచోనం గొడ వీడజె మంచిగుణం 

వుగా రఘాద్వ వో. బఅవహాు. ళో ఆ, రావి. 

బటంచుం |! 

శేకాంటి కుచోద్యమే కరను: గొవ్వునం గూర్తు 

కట 

బొట్టు వట్టుకు చ్పలయును రాను 

సావనివల్వము మె రహింవంగాః, శుకం ౧, ఆ, 

౧౬౯౬ల 

కుచ్చికము. భె" ఈ (సం, కుక్ఫికః. క్ కచ్చితం క్, కుట్చేలి, యు, బే, విం కంగు. ఆం, భా, ద్వి. ౭౪. 

కొచ్చి కక్) కౌటియ్యము. “డు 

గూడు... .న్వీయొచ్చపుంకీ:త 

డుదు గా కని వల్కిపోయె 

వికోధ మొదవెం గరటాళి కులూకజాలికిన్ ౨ వేం. 

కుచ. 3, అ. ౧9౨౭. విణ 

గించునది. “క. చేసిన మే లెబు:గుదు రొరు,; 

గుచ్చిక మేమి 

సొఖ్యమున నుం | కుచ్చేలిగం డం 

న, వెచ్చ: జుమో 

1. కనటము, మోన ' 

వై. విణ, కుచ్చలవంటిన. (చూ. కుచ్చలిగంతు) 

వె. వి (కుచ్చలిశగంతఎ యోగినులు 

యోగులు. ధరించుచొంతం “సీ, ..గుబ్బ, చను 
పోయి వన్నెకుచ్చలిగంత ర OO 

విభూతికక్షపాల.” రాజు చ, ౨, ఆ. ౯౮. 

పరము డద, అ. ౧౮౧, 

గాసీంపరు సక ఆక చెజు(గ ర.త్యా | కుచ్చేలిబొంక = కుచ్చలిగంత. “సీ, నలం వగుకలుంవ 
స క్రసొవ్భాదులు నక్యాసీశులు సు నులు వార లవ | 

కారకులే.” ఊం హరి, ౫, ఆ. 3౦౧; 2. నీచము, | 
నింద్యము. “౪, కుచ్చితంపుబ్ర,దుకుం గోరం 

దగునె” భార. విరా. ౧, ఆ. ౨౮౨ మార్క. 

౭, ఆ. ౨౨౬ 

కుచ్చితుడు. వై, విణ, దుష్టుడు. వేంక. మాన, 

30. అం, భె. కృ. ౭. ఉ.రా, ౫ ఆ. ౧౬౩. 
కుచ్చిళ్ళు. జే. ఏ. బ. బొల కీ, డావిశేషము. “మ... 

కింపిళులు కుచ్చిళ్ గీరనంగింజ లోోమనగుంటల్ 

|? కళౌ, ఇ ఆ, ౨౦౨. (ప్రాతవ్రతిపాః 

“కుచ్చెళ్లు” శర పాం 

కుచ్చె. చై, వి. l. కుచ్చెల, పింజ. ఆం. ఛా డ్య 

౧౫౩; 2, శకెంపుపని. ఆం. భాం ద్వి ౨౭౭. 

కుచ్చెత్రీయః. ద్వ. స క్రి. (కుచ్చె4-తీయు) రత్న 
ములను సానబట్టు. (శ ర 

కబ్చెల, వైం వి (నం. కళ్ళకి) 1. కచ్చె పించే, 
ఆం. భా, ద్వి ౧౫౩. “చ, = సరిగంచుచణగక్కు 
చ్చెలలు.. టా రా ౬ ఈ ౧౬౧; 8 గాగర్క 
పావడ. “ఫీ, స. మెటు:గంగు శ్చైలమోంద జరళతాబు 
వనీ మోజుజెంగావిరంగారునీరం గట్టి.” పహూంన, 

౧, ఈ ౧౨౦; 8. పిడుకలు చొప్ప మొ. వాని 

(ప్రోగు: రాక్ం “నీ... రుబ్బు తోలు వీడుకల 

కుచ్చెల చాలిగుంక్క దనర నిరకేంబు వెజయు నా 
కనిగ వాంబు.” శుక. ౨ఆ,. ళో౦రా. ఆం. భాంద్వి. 

౨౩౦; ఉ. ఎనిమిదిగొజ్టులకొల ది. (శర తా 

కుచ్చెలీ = కుచ్చలి, ఆం. భా. ద్వి, ౭౪. 

కుచ్చేల, వై. ఏ. (సం. కంచులీ కంచెలు అవిక, 
“ద కలంవలం కొప్పునక్ - నగుమొగంబునం గ స్తూరి 

చై 

మొగ్గలు జడల్లా నాచు పొలుపెన కుచ్చలిబెంక 

గాయ” యం 3, ఆ ౬, “ఇ నీ కీకుచ్చలి 

బొంత యింకేమిగలక్ విర్నలైననీమాత్ర్యముల్ , 

మూకం (గ్రా? త్తలు గావు సిద్ధపురుషా, , వరమ. 
౧, ఈ ౧ల౮ాగి 

కుచ్చు. వై. వి, (నం. గుచ్భం ప్రా" కుచ్చ. కత 

కుచ్చు.) 1. పూవులు మొ. వానిగు త్తి. ఆం. భా. 
ద్వి. ఈ౦; 2, వట్టుమొ. వానికోచ్చు. (శర. వా) 
బ Le స్త్రీలు జడయందుః చేర్చి యల్దునొ చెడి 

నల్ల నిబలు కైన దారఫునగం “ఉదా: :_జడకుచ్చులు, 

“స్ట్ . , జెడబిళ్లలును గుచ్చు లడగి వెలుగ” వేం. 

మా, ౧. ఆ, ౧౩౦; 2, చెచకొన నుంచుకొను 
నొకవిధ మగునాభరణము. (శ. ర) 

కుచ్చుమోను. వై. వి. (కుచ్చుశమోను.) గండోలము, 
చెద్దతోశ గలచేంవ. (శ. రు 

కుచ్చులమెకము. వై. విః (కుచ్చులు -మెకము.) 

చమరీమృగము. (శ. ర్ఫ 
కుచ్చము. సం, వి, అ, న తెల్టగలువం (వాచం 

కుజము, నం, వి అ. పుం. చెట్టు, భూజము. 

కుజవారము. సం, వి, అ ఫుం, మంగళవారము. 

కుజుడు. నం, వి ఆ పుం భూాజుడు 1. నర 

కుడు. 2. అంగారక గ వాము. 

కుటజము, నం. వి, అ. పుం. 1. కొండమథైషో; ర్త 
అవినెశ్తో, 

కుటజుండు, సం, ఏ అ, పుంజాకుంభనంభఛవుండు... 
l. అగస్తు డు; 2 చ చ్యోణుండు; 3. వసిష్టంండుం 

కుటవము. సం.వి. అ. పుం. 1. ఇంటితోంట; ద్ద ఒకా 
నొకధాన్యమానము. రూ, కుడవము. న పద్మను. 
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కుటమం. చం. వి ఆ. పుం. న. కుండ. పుం. 1. ఇల్లు; | కోట్టనము. నం, వి, ఆ. న 1. భేదనము; ద, నిందిం 

ర. గుడిని; ల. కొండ; 4, కోట రం చెట్టు. చుట; 8. వెచ్చ చేయుట; &. గుణీంచుట. 

కుటరము. నవం పి ఆ, ఫ్రం తరిగంబము, చల్ల చేయం కట్టని, సనం. పి, ద. స్తీ" 1; కుం కెవక తే! ద్ద, ఛేదన 

రాడు. సాధనవిశేషము. “శ్లో. కుట్టనీ "పీషణీ చుల్లీ ఊద 

కుటాక. దే. వి. పకీవిశేషము. ఆం. భా. ద్వి. ౯౮. కుంభీ చ మార్జనీ,వంచసూనా ఇతి ఖ్యాతా స్తాఖ్ళి 

కుటి. సం, వి. . పుం. 1. శరీరము; 2. చెట్టు. ఇ, సరం న గచ్చతిఎి 
రః స్రీ! , వంగర, 2. గుడిని ఈ త్తే 1, కుట్టమికము. నం. వె ఆ న. దంకవీదనాదులచేః: 

వీళ్ణ మోయంపని క తై; 2. ముర ee గోవభావ మభఖినయించినను లోపల మిక్కిలి 
్రువ్యముశో; లె. ఇనుము. | యానందము పొందునట్టి స్రీలచేష్టావిశేషము. 

కుటిల. సం, ఏ. ఆ. స్తీ = 1. నది, 8, స్ప ఫ్: | “వ్ కేశ స్తనాధరాదినాం గ్రహా హేపీ 

కుటీలవడు. మి అ. (క్రి. (గటిలముఢేవడు.) చెడు. నం్మభ్సమాల్ ప్రాహుః కుట్టమిళం నామ శిరఃకర 

(చూ. So విధూననమ్.” సా, ద. 3. ౧౧౧. 

కుటిలవబుమే. మి. Ges డుధా. శ్రి కుట్టాకము, సం. విణ. (ఆ, ఈ. అ) ఇేజించునది, 

వెజుచు, నశింప స “వ. . .దుర్మదమచైరరి పగులంగా నై తు కటిలా రాతి వరూథినీధవ 

లోక ఫీకరాలోకంబులను , నటిల యమం శిరర కుట్టాకధాటి ౩ య టన త గన విపాట్య 

భోగ. ౬ స్క 302. మానదశదిగ్భాగుండు. ..” నైప, ౧ ఈ ౨౨ 

కుట్టారము. సం. విం ఈ సుం. వర్వతము,కొండ. నం 

కుకకిలము. నం టె, (=) న. నందివర నప బూ టి విణ, 

ధ్ధనపుయీవు 1. రతి; 2. కంబళము. 
(అ. ఆ. అ) 1. వంకరమైనది; 2. కపటము 
గలది. కుట్టారిక = కట్టారుగ. re 

ఆ, 
కుటీరము, నం, వి. ఆ పుం. గుడిసె, టొ కారె కొండబరి 7, వాంస ర; 

౧.౨౯ 

కుటుంబము. సం. వి, ఆ, పుం. న. 1. భార్య; భార్యా 
దది (కు ణి శం ద క్రొ 

పుతాది, “ఉం ,ఏనును నాకుటుంబ మగునీఠకర స్ట డ్ | a . ర 

భాక్షియు.. .”వార. 2, ఆ. ౫౧; 2, బంధువు; Sans "(1 స. a ల | క 

8. బాలి; శ. సంతతి; ద్, చేరు, (వాచం); 6. కాని కరగ శ స్ట genes ° 

ళో, అ, ౧౩౪. 

a కుటావలం. జే, వి. బం (కుజుచ-ఆవలు నర వవిశే 
కుటుంది. చం. విం న్. పుం, గృహస్థుడు. విణ, == న 

కా, సీ, న్ దును;కొ క న్య | మము, చిన్నా వాలం, (శ, రం 
( ళ్ తి 9 ర సే బదు ఇ 690+ కుట్టి మము, సం. వి. ఆ పుం, నః 1. తారిక ట్లడమం 

కుటుందిని. నం, పిం ఈం ప్త 1. భర్థ పిల్లలం గల లేల 0 గుడిని * పుం, దానిమ్మ. 

కుటుండు. నం, పి, ఈ పు శిలాకుట్టకుండు, జు తాళ్లు కర నం, ఏవి, ఆ. పుం. కొండ, వర్వతము, వ్, 

మలుచు వాడు. 

నమూవాము 

వ! అ ఆఫ ౩ పగులగొట్టునది. 

కుట్టకుండు. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) ేదించువాండు, కుట్టు. దే. సం (క్రి. (త. కుత్తు.) 1. వస్తృము వర్ణము 

“మపలంగొ ట్టువాడు. ge వానిని ఏ దృఢముగా ననుసంధిరచు. కప 

కట్టడము. జి. వి. (కుట్టు. ధా.) కట్టువని. “సీ.| కట్టినడొల్డుటుల్లారులు. . .” అము.ర,ఆ.క౫., “సీ, 
ఆవికకుట్టడపుందోరపునిగ్గుజంటీలు కనులతాద్యు| నునుం చోడపొత్తి తిం సట్టినదొప్పనమితోడ ...” 
తికి బైదండ యొసంగ”” శుక ౧, అ, ౨౮౯. ఆము ౧, ఆ ౭౬; 2. కేజటీల మొ. కటచు, 

(శ. ఈ పా. కట్టడము మ్ముద్ది, పా) కొండెము మొ, లోనికి. జొనిపి బాధించు, “గీ. 
జ రి ' కుట్టన. సం, వ. ఆ. స్త్రీ = కుట్టనము. మభువు గొన నుత్ఫహిం చినమనుజుం బట్టి) కుట్టి 

I—22 
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నిర్జిం చుమధుకర కులమున ట్టు భార, ఆర, ౧, ఆ. గంటకతు దు, లగుదు,రు . , .” ఆం.-భాె.కృంళ౬ు 

౨౫౧; 8. గుచ్చు. “వ, , .విశితఖండంబులు. ., కుట్టుపోంగులుం జే. ఏ. బం కర్టాభరణవిశేషము , Gంగ 

గుదులుగుట్టీయం- * స్వా. ఈ. ఒం; కు చెవు| రమువంటి పట్టిపోయలం. (శ ర) 
తనన ప స్ట రంధ్భము పొడుచు. కుట్టుపోయు. జే. ఆ (క్రి. (కోట్టుశ పోయు.) కుట్టు. 
(వా; ల్. కొజుకు. “చం గుమురులు గట్టి యీరి (శ ర బ్రా) 

మ ప్ర వట్టి కింక తో, నమలక స్య చే. ఏ. (కుటుజఊనురు.) కొంచెము మిగిలి గెలు. రేల ప అధ ఖ్ హొం 

మి ంగి...కూయు గోవెలల్.” కు సం ౪, బె (కుతు౫డొనురు.) 

యున్న స్ట్రాణను, (క. ది 

(క్రీ 

లో 
ఆ. ౧౦౭; 6. గోటితో గిల్లు. “టా, ,, చీవిరి 

కర్మ యెజుంగుట యెట్టు వట్టియా చూడల | సొటొరుపు. బే, ఏ. (యశుశాఊోరుపు.) గోనయూా 
9 దోసకాయ లె విశుద్ధ యకోధన యన్యచిక్రముల్ ,” షష వక) 

వార. ౨ ఆ ౬కి. వ. 1. కుట్టుటు సీవనముః కృట్రై. చే. వి. గుదస్థానము. (శ. ర (బ్రా 
ఇ ప 9 జ 

(క్స్ జంటము త్తేపు గట్టు జంటిజైకల నంటి బిగి కుటు లమ: సం. వి, అ. పుం, 1 మొగ్జ; ద. సగము 
గబ్బచన్నులం పీక్కటిల్ల”ఊా. రాజ, ఆ. ౧౩౧.| _ నిచ్చినమొడ్డ; 3. మొగ్గవంటిచాణపుములికి. న. 
0 కట్టినదారము, “డం గు త్తఫుందాషితొ అదిక నరకదిశేవము. (ఇందలివారు యం త్రరజ్ఞువుల చేం 

కుట్టు హుుక్కు_న విచ్చె రంభకున్.” కృ. శకుం.| గ్ ట్రొబడుదు రని వాచం) 
కీర, రాం; వి, (కడుపులోని) మొద, కక తల కుట్ర. డే, ayn 1. ఆల్ప మ్మ, సన్ననిది. “డం లేం, 

నొప్పి కడుపుంగుట్టుం, బలుగుజుపుం గాళ్ట స్రీప్రు Sed గలుగుకోమలియై యర మ్రోల 
పాటించుచు, . . శుక. ౨ అం ౨0౦0౫; 4. నిల్నినన్ = బీజ. ౨; ఈఈ. రోజ; 2, జ్నాగ్సము, 

'వ్రొోయ్యిలో కి క్కిణీసీ యుండుబూడిదమొ. భయంకరమైనది. “శా. సీసొమి యిటువంటి 
లాల్ ఆ 
(గరు ర్, కుట్టినరంధ)ము, (ఉదా=చెవి | _కొండదరిలో నొంటిం బులుల్ సీంగముల్ ,గాసీం 

కట్టు); 6. పుంటినొవ్పి, పురుడు వచ్చుటకు _బెజ్రైడుకుట్రనట్టడవిలోం గ (గనే యా 
ముంచు స్తం గలుగు నొప్పి. “జ్ర, : .దండికట్టుం సం గట్టితి వేటిగడ్డ నిలు, అలి కాళ. ౨, =P ex. 

బొడలక, నాతి యటు నుఖప్రనూతి యయ్యెి| వా మాయపన్నుగడ. (ట్రై వాం) 
ద్వా. 3, ఆ. 3౯. కుట్రపువాండు. దే, ని. కుట్టువని చేయుడు. (శ 

కుట్టుకాండం ద్వ. వి. (కుట్టుశాకాడ్ఫ కట్టుపోగస,. ఈం 
(శర) కుఠరమం. సం.వి, ఆ ఫుం 1 తగిగంబము; 2. 

కుట్టుచే:దు. చే. ఏ. (కుట్టు చేయం). దురాబ్దంు?| తుంగను_సైళే. 
“చ, గురుసరతిః గూడురట్టునకుం గొంకనిమోడు | కఠారము. సం, వి, అ, పుం. 1. గండగొడ్డలి; 2, 
వియోగినీసము, త్క_రములకీడు చూచుటకు దర్శ్భకు గొడ్డలి; ర. చెట్టు. (కల్ప 

శేంవెడుకుట్టు చేయడు. = "వరాహా. ౪, పొం ౨ర. కుఠారి. నం. మిం ఈ, 38 
౮" గండగొడ్డలి. మ్, న్, పుం. 

(పృయాగాంకరము కానరాదు. “కొరడా?” 
అని నూ. ని) 

——_—_—_ 

పరశు రాముడు. 

కుఠేరకము. సం, వి, ఆ. పుం. 1. నందిళో 2. "తెల్ల 
కుట్టుడాకు. చే. వి, (కుట్టుడు+-ఆకు.) విడియాకులను | తులసి 8. నల్జగారణ్. 

భోజనము చేయుట కనుకూలముగా కట్టగా | కుడంగము. సం వి, అ. పుం. న. పొదరిల్లు! 
"ేర్చడినయాకు. (వా మ 

కుడతా, కాం బి. చొక్కా, (శం ర 

కుట్టుడు. డే. వి. (కుట్టు. ఛా.) కట్టుట, సీవనము. | కడి, ఊళ, చే. వి. (కుడుచు. ధా. కతు కుడి 1. 
(చూ. కుట్టుడాకు. శ ర కుడుపు. (చూ. కుడుముట్లు); 2. కుడిభాగము. 

కుట్టు తేలు, చే ని. (కుట్టు తేలు 1, కంటకము, కక్ష "వేదండము తొండమునంి, కోదండముం 

ముల్లు; 2, కుద్వు(డు, పీచు, “గీ, కట్టు లే లన; దినియం నెడవముం గుడి నిబిడజ్యా, నాదము రోదసీ 
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నిండ, , స్వా. క, ఆ.౯సీలా. 3, ఆ, దూంగు మాంనఖండంబు కుడుకలో మలీయు 

౧౫. విణ. ఎడవుకానిది దక్షిణము. “మం నిడు నించి మణజీయు నటన ఫీక్షీంచి మదిం జెలంగి, 

వాలుం గుడికన్ను పొదముల్షై జీముంబుతోం 

బెట్ట, . భీమం ౬ ఆ. ౬ఒరా సం, వి ఇక్ పుం. 

'దేహూము, శరీరము. 

కుడితి, జే. ఏ. తండురీణము, బియ్యము మొ వాని 

కడుగునీరు. ఆం. భాం ద్వి. ౨౫౦. 

న? ద్వ. వి. (కుడి4నీరు (త్రాగం దగినజలము. | లిపి వళిఖ చెచ్నెరం బోవుడు భోజన క యా, 

చ, -అర్ప నాగ్భహాం,బులు గుడీనీరు మేడలును భ్యాసవశంబునక- గుడిచి పన్ను గ విద్య 
భోజనశొలలు . + +”వను. ఈ, ఆ ౭౨. “సీ, వడ | 
త స్టా లెల్ల నృభ్యాసవశంబునం బడయ భారము లే దని 

వు ws నిరు రాయంచగిండులు చెంగట. నిల్చితాత్తుండై.”” భారం ఆది. ని ఆ. ౨౨౮; ర 

గీలుకొల్పి.” దా. ౭, (ఏ ౧ ఆ, ౨౭౬ - 

త్రాగు “ఏ...పాలు తమ కిచ్చునె యెచ్చట 
కుడిపి. "వై. విణ. (సం.కురూపీ.) కురూపి. "క, .,నురు నైన లేలలకా గుడువంగ సీనిచోం చెరలి 

చిరవహారం, బక్కు. డిపియణు త 'వెచుచు,..”భో. గోవులు తన్నును గాక భాస్కరా భాం శః 

గి ఆ 360. ౪; 8. అనుభవించు. “క ఇడువులు కుడుపలం 

కుడిపించు. దే, స, ర్క (కుదుపు. ఛా. మే) తెని| బుట్రిన, యొడలిది,. నిర్వ ౯, అ. ౨౩. భార, 
వీంచు. “గీ. హరిణవళ్ళంబులకు మిరు. కరుణ 

లూ 

శల్య. ౧; ఆ. 33; డీ పొందు. “గీ. నగజ భయ 
తోడం చాయసాన్నంబు గుడిపింవ భక్తి జూచి” 

వార. ౧, ఆ, 2, 

త్రానువై నిజ్చెం చాన యద్ధరణి విఘందుం 

శేష. ౨, ఆ. ౭౬. 

కుడుచు. దే. క్రి, (కం త కుడి) 1. భుజించు. ఆం, 

భాం తృ, ౧౧౮ “ఊం వాసవనందనుండు 

గుడువం గుడువం బటుమారుతాపహాతిం, కేసీ 

మందం బ్రమథులు బెగదు గుడువ”హర. ౭, ఆం 

౭౯. “ఆ. కొడుక నిన్ను గాంచుకొఆంకనోముల 

కెెని, పెంచి గారవించి "పేరి నిద ప్రోవు 

గుడువం గాంచుపుణ్యంబు దుదిముట్టి చేల "చేయ 

నైతి నేను గట్ట.” భార ఆర 2, ఆ ఏకం. 

(బోపుగుడుచు = పోషణనుఖము నందు ఊం 

కి. పిందొసంన. (చూకుడువనిచ్చు. సా: కుడిచి 

కుడీమి వాడు. 'దే.వి, పాములవా(డు, వివవ్రై ద్యు(డు. 

(శ. ర; జౌ 

కుడిముట్టు. దే. వి. (కుడిశాముట్టుఎ ఖోజనపా త్రము, 
కంచము. “క. తొడవులు చివికినయెమ్తులం, గుడి 

ముట్టు కపాల మిల్లు గుడ ముడియె ద్దె.క్కు.డు 

Ea అహా నూ. ననన ననన న 

ల 
గట్టు వలువు దో లగు బడరునశకై నవయ నేమి కూర్చుండు = అనావశ్యక ముగా నలుగంజేసీ 

(పృళయము వచ్చెన్.” ఈ. సం, 8, ఆ, 3౯. కొను. “గీ. కుడిచికార్పుండి 'వెకం చెచ్చుకిొంటి 

నుడియడుగువరుపడి. శే. వి. మల్లబాఫపి శేషము. | మొకటి” వ్రభా. ఈ, ఆ ౧౬ డై. ౧, ఆ ఇరా. 
ప్రబంధం ౭5. కుడుచేకొను. టే, ౬. (క్రై, సంర. (కుడుచుకాకొను-) 

కుజయోరభ్ళంగెమి. వి, మల్దయిద్ధమంచలి వండ్రైండు 1 (చన్ను గుడిచినట్లు) చప్పరెంచు. వాః:ాపిల్ట 

దండలలో నొకటి. ప్రబంధ. ౭౮ వాడు వేలు కుడుచుకొనుచున్నాండు; 2 

కుడిశము. నం. వి, ఆ పుం, ఓరక రకపు జేయ. (పాలు త్రాగు, వాకూఈనేశ దూడ కుడుచు 

కుడుంగము. సం. = కుడంగము. “క,.,ఛాటీవటవా | కొని పోయినది కాన పాలు లేవు, 
ఢాంనినాదా, టోషవృప్రకుుభిక దిక్కుడుంగ | కుడువరి. దే. విణ. (కుడుపు4-అర్సి కుడుచువాండు, 
(శో, డా కాని, ౨, ఆఅ ౧౬౬ తినువాడు. “సీ, తెలికడలిని గరువలికడువందొర 

కుడుక. చే, వి. (త, కుడుక్మై_ఎ 1. సె మున్నగు వఆపఫుచయి నిడురం సొజిలునుకియు అచ్చ. ఆరం 

ప్మాక్ర్యము, “క, కుడిచేత మాంసఖండము, లెడ| ౧౧౪. (కరువలికడుపరందొరపజపు=శేషశయ్య.) 
శేలను మద్యరససహిత మగుకంచుం, గుడుకయు | కుడుపు. దే. సం (క్రి. (కుడుచు. ధా అనుభ్వింపం 

ధరించి, ..”ళివరాః ౪, ఆ. 32; 2. కక్కడ జేయు. “క. శూ,రపుఛాపముఫలంబు గుడదువక 

సీబ్చి హు గళ యు న్న ట్రిక దుక మొక్కు డున: యుశ్నే”” భార. క్రో = నీ) ఆ. 20, "క తొలు 
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జన ౦బునం శేసీన, కెలయును బుణ్యంబు? గట్టి ఆ. 39౬; 2 (తానం “కీ మును మహీ జీను 

కుడుపకయున్నే.” సా. ౨ ఆ. 33. (కట్టి వుచను వక్సమెకుడ్చి...”కు సం. ౭,ఆ. ౧౩౧. 
కుడ్తుపు = ఉవశ్య మనుభనింవ" “జేయు. 'ఆవశ్య | కుడ్పు = కుడుపు. _ కుముపు 

మనుఖో క్తవ్యం కృతంరర్ష "ర, శుభాశుభమి.' వ. 1, | కుడ్యము. నం, వి ఆ న. 1. నోడ; 2. సూత; 8. 

భోజనము. 'గీ, బల్యయందు? చ్రరొత్ర్రంబు| కౌతుకము- (మే నిం 

గడుపు దక్కి, కొచియి యఘమర్హ ణజవము | క్రణాకము. సం, వి, ఆ పుం పిల (అప్పుడే పుట్టిన వకు 
శేసి, యశ్వ మేధఫ్థలము న నందు నను నరుడు. శిశువు అని ఆప్టే న, న 
భార. ఆఫు, ౨, ఆ. ౮౭2. (కుడుపుచక్కు. = ఉ్వ | జూచుచు... భార. ౫ స్క్తం, ౧, ఆ. ౧౦) 

ససీరిచు); 2, విందు. “కం కడుపునం బుట్టిన | కపము. సం ఏం ఆ పుం 1. శవము; 2. పురుగు. 

కూరిమి? కొడుకుక. సుకుమారమూర్ది: గులవర్ష, న చీము. విణ (ఆ. ఆ. ౧ కే చెడ్డది; 2. 

నునిక; మెడంనోసీ చంపి నంజుడు గుడుపు | దుర్హంభముగలది. 

య. బెట్టుహూతరులు గలశే.”వార. ౨, ఇ పష. సం, వి, ఇ, పుం. ఓ. నంది 2. ఈచవో ల్ టం 
” 8 అనుభవము, భు_క్లి, “గే కొంచె మైనను,  యినచేయి. విణ, (ఇ) ఈచవోయినవేతివాందు. 

పగ బంచి కడుపు మేలు” భార, ఉద్యో, ౨) | కుతకుత. చే. ఏ. ఊడుకుటమొ నాసియం ఎగుధ్వని 
ఆ. ౪౭. ఆం, భా. ద్వి. ౨౬౦; కే, వృత్తి, జీవ! కనుకరణము. (బ్రా. వా 

నోపాధి. “వ. .,పడపు గుడుపుగాం బరంగుపడం | క్రతకుతనాడు, దే. త క్రి. ోతటతలుష అడు.) 
తుల కిది మర్యాద. . ,.*జాన్నావీ* ఈ ౫౯. కుకకుత మని ధ్వనించు. వా:జా-అన్నము కుత 

కుడుము. చే. విం (క కుడుబు) మోదకము, ఒకా కుతలాడు చున్న ది. ఎండకు ఒడలు కుతకుతలాడు 

నొకభక్ష్యుము, అం. భా. ద్వి. ౨౬. “క ఎదిరిం చున్న ది. 

దమయట్టులకా, మదిం దలంచినం బొసంగుం కుతగుయ. వై* విణ (సం. కృతన్నుః) 1. కృత 
గాక మాకు గుడు మిం, డిచె మిరు ఘ్నుఃడు, చేసీన మేలు మజచువాండు; 2. దుర్తా 
(ప్రక గొను డని, చదు రడెచిన మననుపొందు రుడు, దుష్టుడు. “ది, వ వ్రకళత్చరత చిలి 

చక్కంబడు నే.” భారం ఉద్యో. ౧, ఆ, 3౧౨. ప ర్లింపుచుడం, సతగువైో టైనులు, =. బన 

కుడుములతి౨డి కాయడు. చే. వి, (కుడుములు-లిండి4 ౬, ఆ. 9౨3 వం. 
కాడు విఘ్నేశ్వరుడు. ఆం. సం. దేవ, ౧౨. | కుకనువు. నం, వి, ఊ. పుం. కబేరుండు. విణ (9) 

కుడువంబెట్టు. దే. అ. శ్రి డుడువన్ + పెట్ట 1.| కురూపి 
విందువేయు. “వ. . ఆమి వ్రునక హాంచమునోం 

చచచభముం జరం వి, ఆః ఫ్రం 1. అద్దు; వ్తే సువ్వులం-* 

సుడువంెట్టు మువి వంచన, భార. ఆది, 2 ఖుం నా 1. కడవ; ది. ఒకరో కంబళి; ల. ఒక 
“మ. 

న థ / 
గా వా వర్ల 

ఆ ంంగ 2 గ ప్రర్యము కుడుచుక్ న. నిచ్చు... క్రక్రవువా దము; శే. దర్భ; 5. వదు నేను ఫెగములు 
ఇకా గిచ్చు. బా ఆమె క్ల్టనా-నిక్: నుడ)బం ఇ. gee మ్ పగటిలా ఇనిమిదవఫొగము, *క,.,ఒళ 

ను : నాడు కుక వకాలమునందున్ .””స్వా. ౧,౪. గలా 
కుడుఎనిచే. చే. నా శ్ర" (కుడువక ఇచ్చు విం కుతపుండు, సం, ఏ. అ. పుం, 1. చావాణుండు; 2. 

దీయ సమతించు. “వ. , .కేనబానసంబువానిం సూర్యుండు; ఏ, అన్ని; 4. అతిథి; రీ తోడం 
బిలిచి మే నొక్కభ్రావ్యాణంనకుం గుడువనిచ్చి | _ బుజ్రినదచానిళొడుకు, మేనల్లుడు. 

చి యుండితిం జచ్చెజ నవ్వి ప్రు పునకు మాంసం | క్రతలము. నం. ఏ వి అ ఫ్రం, సం 1. స్ప్పపాతాళము 
ఎకో గుడుపం బెట్టు మని పంచిన, భార| లలా నొకటి, (అతల, విశల్క సుతల, కుతల్క తలా 
ఆది, 2, ఆ దా 

తల, రసాతల ధరాతలము లనునని నప్పపాతాళ 
కుడ్చు = కుడుచు. కే (భుజించు) ల్స్ వళ్షైరం ములు); 2, భూకలము, భూలోకము, ట్ర 

ముల గుడ్నుబాొ వ్యణులు, , +” భార, ఆరు ౫ శత్రువరుల నాగ గం రంబునం జంపి కుకలరాజ్య 
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మెల్టం నొందు ననుచు భార. సభా, ౨, ఆ, “గ్ల, ,.సమదరూపవతులలళోం దమ'కేజముల్ 

౨౬౯. కుతిలవడిన.” ,శీరాధా, ౧, ఆ. 2౪. 

కుతి = కుతిలం “సీ,..చుమ కుతి జాలి చూకురు క్తి | కుతిలవజుచే. ద్య. స క్రి- (కుతిలపడు. ఛా. గ్రే) 
ఛా స్టోక్ర మొవ్వు.”అం. భె. మ ౧౩౨౫. (ప్రాత బాధ పెట్టు. “గ్ల. ,.కొంక తడనెనేని, గుగెలవజు 

వ్రాత ప్రతుల. పౌ. “కడ” నుద్రి* పాం) వరె నృపుబంజట్టు గుబెలవారు. ' కాకీ ౫ ఆ. 
కుఖిక = కు త్రిక, “ఊఉ. ..కుతికం గోసిన లోకమువారు| ౨౮౯. వార. ఊ లా ఆ. ౭౭. 

తిట్లశే.” వి. పు. ౭, ఆ. ౧౧. క, ఆ. ౧౧౨ |కుతిలపాటు. ద్వ. ఏ. (కుతిలవడుథా.) కుతిలవడుట్క 

కులికంటు = కు త్తెక౦టు., (స్ప్రైవురుషులక ంఠ భూషా బాధ. “పీ ఎబుగయ మ లివ్ వరంజిపుట్టువు 

సశేషము)  “సీ., .కతికంటు నరిపెణ గుండ్ల గ్ర క్కకొనియవ్వుకు గలపతలసాటు." యః 
పీరు.” వాంన. ౨ ఆ. ౧౯౦. ఆం. భా. ది ౧, ఆ ౨9. 

౧కరా “గీ. కూరి నిశ ని టిలాదేవి నోరు లుంచు, 

నెనెడువగ గోళ్ల కతికంటు నునిచె నొకతె.” 
రాథకాం ల ఆం ౯ వె, ళ్యంబు, కుతిలవెట్ట భూమి యకేలమునకుం, బోవ 

గులికిలబడు. ద్వ అ. శ్ర” (కుతికిలన్ శపడు కూల? =.” భర శాం, ౨, ఆ, ౮౯, యః 3, ఆ. ౯౩. 

బడు. “వ,..రూరుకుచు గుతికిలంజడుసవియు | కుతుళ = కులి౯ “సీ, _,నొపల మిక్కిలిక న్ను విన 

కుతిల జెట్టు. చే. స. క," (కతిల+ పెట్టు) బాధపెట్టు, 

“ఆ... అరాజకత్య, దోమజాత మైనదురిత బాహు 

sai? స్వా. ర్క ఆ, 9౭. | పుంగుతుకల” రాం విం వ ఆ, దిలారి. 

కులెకిలు. చే, (ప శ్రీ డశ్రుంగు, రూలు, (చూ, కుతి సు కము, నం. మర. న, 1. కొతుకము; 0 నతో 

కిలంబడు.) షము. 

కుతినీ. హీం. వి. ఒకవిధమగువట్టుబట్ట. “సీ, , .కుతిసీక | కరూహాలము. సం, వి. అ. న 1. కుతుకముు; ఢి. 
లాడ దంఠపుంబావజోడు...” రెసిక ఈ, ఆ! నాయికకు మనోజ్ఞ మగువస్తువును చూచుట 
ర. 3, అ, ౧౪౦) ౫ ఆ ౧౫౮ యందు6 గలలోలక్వేము. విజ (ఆ ఆ. అం) 1, 

కుతెల = కుతిలము, (చూ, కుతెలకుడు చు.) ఈ" _స్తము; 2. ఆశ్చర్యకరము. 

కుతిలకుడుచే. జే. అ. కి" (కుతిలశాకుడుచుం 1. కుత్కీ_లము. నం వి అ పుం, కొండ. “ఊం 

దుఃఖించు, బాధపడు." సీ. విను నృపాలక యూళ్ల |  ధాతుకుత్యీలము...ో చై. ఇ, ఆ. ౧౭౭. 
వెంబడి దేవరగుళ్ల పంచల. జేరి కుతిలకుడిచి.” కు త్తెక = కుతిక కన కత్తింగు త్తికను బిరానంగ త్తి 

వారిశ్చ. ర. ఆ. ౧౯౧. “ఆ. అనుచు వెచ్చ రించి చందా. ౨, ఆ. రాలా. 

నూార్చు నయ్యింతొ భోం బుట్టు,రు కేము లుగ్దడీంచు. కు త్తిని=కుతినీ, “స్, . ,సూకత్తుకు త్తినిపట్టుదిండ్లు, ,, ” 

గుతిలకుడుచు మరలపోపం జూచి విరవోస్నిళిఖ సానందోం. ౧, ఆ. ౧౩౯. 

లేం దిరుగు మరులుకొనుచు దివిజవిభుండుం” కుత్తుక, చే. ఏ. కంఠము. “క , == గద్దదిక శెలుంగు 
వద. ఏ అ ౨౧, ప! దగులన్*” భార. ఖు, ౨) ఆ, 5౬౪, 

కుతిలగొను. దే. అః + (కుతిల+కొను కుతిల ఆ ౧ ఈ ౮. | 

కుడుచు. “ఆ... దై త్యరాజకనయిదిొడరి చేవ కుత్తుకము = కుత్తుక. ఆం, భా. ద్విం ౧౪౧. 

యానిం ద్రోపించె వలు పక, క్రుంగి నూతిలోనం | క్రత్తుకంటు ఇ కుతికంటు. “సీ, . .కట్టాణివూసలకుత్తు 
గుతిలగొనయల భాగం ౯. స్యాం, ౨3. కం టనంగ రా, వి, ద, ఆ. ౬౨. 

కులిలపడు. ద్వ+అ. క్ర" (కుటిల శావదుం) 1.బాధవడు, కుతః సం, న. ఆః స్తీ నింద, దూయి. 

దుఃఖుంచు. *క,.,ఆంకటం గుతిలవడు నతండు కుత్సనము. సం, ఏ అ, న 1. నింద; 2. నిందించుట. 

గువ్వకుత్తుక తోడన్.” పాండు క, ఆ. ౨౦.| భక్ససేయు. మి. స క్రి. (కుక్సశ చేయు.) కుత్సించు. 
- గని. 4. కుష్టామయంబునం గుబిలవడంగ.” కివరా. ఎవ్రీ జీవి'లేశ్వరుండు డించినయోగరంబులు కుల్స 

కీ ఆ, ౭౮ 2. కళాహీన మగుకాంతి గోల్వోనవ్రు,| సేయక భు క్తిగొనుట కగష్టి'కాకీ ౨, అ. ౭౫ 
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కుత్సించే. సం. అ, (క, అనహ్యాంచుకొను. ''ప.., 

ఆనిమిషనదీనందనుం డితం డింతయొవ్చనిపల్కు 
వలు నే యని మనంబునం గత్ఫించుచు..,” 

భారం ఖ్. ౨ ఈ ర౨, కాకీ ర, ఆ. ౧౮ 

నం క," నిందించు. “మ . , ఇ;క్కుజనం డె త్తిలి 

నవ్వె చేదవిదులం గుత్సించి...” మైవం 8, అ. 
౧౩౨౩౨. సుకం ళ్, ఆ ౧౨.౨. 

కుత్సితము. సం, వి, అ, న 1. నింద; 2. చెంగల్వ 

కోన్టుళ 3. బుణము. (కే. ని) విణ, (ఆ. ఆః 

ఆ 1. నిందింపంబడీనది; 2. నికృషయమెనది, ల్రేసైము 
కరము, సం, పి, అ, ప్ర్రం. దర్భ శో. పుం. న వనుంగుపైం 

బజిచుచ్చి కృకంబళము. 

కుదవ. దే. వి. రొంపిదుక్యిం (శ. ర.) 

కుదరమం* నం, ఏ* అః పుం, గుజ్జముం 

కుదలం. జం 85, డీ కదలు చలించు (న పుణ్యు 

జమదన్ని నందజుం బొదివి వట్టి, దలకుండంగం 

దల ్రైంచికొనుచు జనికి* భాగ. ౯. నస్యం, | కదియు. చే. అ, శ్రీ కే శ్రుంగు, 
ఈ౭౭, 

కుదించు = కుదియించు. 1. బిగియంబలట్టు. “శా 

కాంతుం డింప్రాూనక వాం గుదించినకొ బురు 

షకప్రోన్న మ్రవూ ర్వాంగ మై ,కొనంగాం బడెియు౯ 

| 

మరుజ్జవన మాగంధర్వము . , ౨” వృథా. ౨ ఆ. 
శర 

౩౭; 2. ఆణ:గగొట్టు, దె, 

గర్వము: గుడించి.” డే. ౬ ఆ, ౨౪౫. 

జమదగ్ని సూను 

కువికిల-బడు= ద్వ. ఆ. క్ర" (కుడికిలన్ చావదు, స్వార్థ 

మునఎచికిలలుడు; కూల ంబడులోడ్వి, కుదికిలంబడీ | 
తన్ను కొన గుండె లవియ.” రం 

ళం౯ ఫు, ద్వి. హరిశ్చు. ఉం, ౯౦౧. వం. 

ర్క యు, 

| 

కుద 

విరా. ౨, ఆ. ౨౧౦; డిం తగ్గించు. “ఆ. "మొదల 

చెనిచి పిదవం గుదియింవ. ..” ఆము. కి, ఆ. 

౨౦౮౫) 8. నిగ్కహించు. “సీ కుదియించునని 

చెట్టుకొని యిం ద్రియవ్యా షి...” కాశీ, ౭, ఆ. 
౧౧౯; 4. ఆంపు “క నదిరయము వార 

సేం ద్రుడుు గుదియించినయట్ల.. .” భారం శాం, 

ఈ, ఆ ౫౮౨; లీ. బిగంబట్టుం “డా. ఇంచుక కేల 

చాగి గుదియించిన... య. ౧), ఆ, ౮౨; 6, 

తప్పించు. “సె,.,ఇచ్చినశావంబు కుదియిిప 
"నమ్లైయిం నొలంది కాదు.” మార్క_. ౭, ఆ. 

౨౦౪; 1. అణయగొట్లు. “క్ష, , వారలు యా, 

టోవముం గుదియించి, ,.” భార ఫ్ = 3 ఆ 

౧౩౦; రీ. బాధించు. “డిం ఇడువలం గుది 

యుంచి...” ది. వారిశ్చ. ఉం ౧౨౦౯. 

9. ముడుచు. “గీ, . ,పిడిక్సిలించి కరములు 
గుదియించి...” దశా రా అ. ౧౮. 

9 
దుః 

re వం; 

దాం 

తనయున్న 

గిరి బెట్టు కాంచి బిభ్రెగసిన నది శేవమవడగలం 

గుదియ నదుము” భా. రా. ఆర, ౨, ఆ. ౧౧౮. 

కరము, 3, అం ౧౧౯; ది. న్నిగ్సృవామగం. “క, ., 

ఊద్ధురశిఖు బాణం చేసిన,గురుండు వరుణాపిళిణు 

నివాతిం గుదియంశేసెన్.”” భార. ఉద్యో. ర, ఆ. 

3౨౫; 5. శణించు. “ద్వె, కదియనికడంయతోం 
నోరి యాకాశ్కనది నాడ పోయిన నాగకన్య 

కలం రం. రొ, కిషింం ౨౧౯ పు; &. చెడు, 

“సీ, చెమ్మికించెముదండకొనళేక యొక్కింత 
కుదియకుండ.” వారణ, ఆఅ, ర్వి; ర్. “వెనుదియు. 

(చూ సిడియ బతు 

చే నకలు. చేల. 8” చదికిల బదు. “ది. ఒక్కడు | కుదిరి. టె పం (నం, కదిరి సెం కుడి రె గుజిము, 

కుదికీల నుర్వెవైం ద్రొచెో ద్వి, వారిశ్చ. ఊ 
ళం. పం, 

మ ఏయు: బదు: ద్వ. పైవి, dt శ 

l.జంకు, 'వెనుడీయు. “్., * చిందములకోలాహల 

ములకు గుదియయడకలి భార ౨. విఠాం ళీ, అ. 
౬9; 2, కృశించు, “ఫీ __జీవాంబు. ,,3దియం | కుదిల ఇ కుతిల, (దూ, సుదిలవడుఎ) 

కుడిలవడు = కుతిలవడు. (చూ. కుదిలవణు-చు.) బకంగో' దశా, ౨, ఈ ౧౩౯ 

పడియించే. జే. జ. ్రీ+ (కదియు థా. ప్రే) 1. పదిలపజుమే. ద్వ స (క్రీ, (కుదిలవడు. ధాం 
అదుము, స్కీ కుచము లురంబునం గుదెయించి 
గృదమయుక నిణేసీనకౌణిట నిం పొనక్తు” భార 

కసి వెలివట్టునిద్దంపుందళుకులపుట్టంబు "మెలపారు 

పులుంగభంజటులకుదిరలో కవిగ, ౧, ఆ, (శం ర 

(కుడియన్ 4 వడు. కుదిరిక, చే, వి. (కుదురు. భాం 1. పొందిక. (శర 
వెళ; 2. నిలుకడ., (శ. ర వాం; 8, నెమ్మది 

(శర నాల 

శా నూ 
1. నొవ్వంజేయు నొప్పించు. “సీ. నృవతివై 
మణి యామినీచరళతి యొనుబదిచిల్కు ఎతరిం-ది 



కుది 

కుదిలపణిచె.” రసీక. ౬, ఆ. 36; 8. బాధించు, 

దుఃఖ వెట్టు. “సీ.,.కూలిశ్రై న న్నిట్లు కోదిల 
వబుచుచున్నారు.,.. పరమ. ౫. ఆ. కరా 

“ఆ అకనుచందృహోన మంగనలార నాహృదయ 

వంకజంబు: గుదిలవణీ చెంబయిపవ కేల యుండు. 

చాధోరువాములకుం, జర దృ హోసమంలకు శాత్స 

వంబు” సాంబో. ౫ ఆ. గం. 

ఎపిలిందే. దే. క్రీ (గదులు, ఛా ప్రే) 1. 

బిదుర్చు. “వ... శెంగేలు కదిలించి తివిచికొను 

కారీ జ ఆ ౨౨9౭; 9. నాంటు, “క. కమి 

ముంచకు మరు లెంచకు,కుమిలించకు పువ్వుటము' 
ఉదిలించ కెదన్.'' రాధా, ౨ ఆ. ౬రాః 

కుదిలిక చే. ఏ. (కుదులు. థా కుదులుట. (శ ర 
కుదుకనగోలు. చే, ఏ వంచన, మోసము. “ద్వి... 

ఇంకచనై నం గుదుకనగోలు ౫ కొనక నాధనము, 
వదలంము. ..” ది. వారిశ్చం ఓ. ౧౨౮౬+ వం. 

౧౩౨ 9౨౭. సం 

కుదుమే = కుదెయిచు. 1. నళిందంజేయు, “సీ. 
నాకాధివలి మైననహువునిలేజంబు గుదిచి 
పాముగ భూమి సాలవై చి.” భా. రొ. ౧, అ. 

౭౬; 2. నొక్కు. “క్ల, కదిసీ నున్లోళ్ళ కొనలను 

గప్ పి వట్టి.” యః, ౨, ఆ. ౨౦౪; తి. బంధించు. 

“క నాపొదంబులు గదిచిన, పావంబున...” 
దశ, 9, ఆ. ౧౧౨; ఓ. విల నిల(గొట్టు. “ఆ, 

ఇల", గూలి కాళ్లు గుదుచుకొనుచుం జచ్చె. పద్య . 

గా అ, ౧౯౨. 

నం 

eds 

కుదుప, చే. వి, 1. దుర్గాంనపిండము. (శ. ర. ట్రా 
చా ద బ్ పేరకొన్నైముద్ద, సస అ త్త౭కీ హా 

లచే. దళ, కొత్తునజాండమున బుత్షయుక్నం 

ద్రుఃడు భ్యాన్వ త్త కృకలశి గుదుపల,మొ క్త 

ముతో c జేలు వెన్న ముద్దం బోలెన్*”” బహు. 3, 

ఆ. ౫౭; 3. వంచన, “చ. ఎయిగనియట్ల యున్న 

నను రేశ్వరుం డవన్వుడు గాలు౭జేయు లా,వళతి రభ 

నంబునం గుదువ నక్కడ నిక్కడ నూడయజూచి 

ఖత నిర్వ, ౭. ఆ. రాళ. 

కుదుపు. దే. న క్రి. కుదుచు, కదల్బు, (ట్రై, వాం 
వి, కదలిక, చలనము. (వా) 

కుదురు. చే. అ. క్రి. (క. కుదురు. త కుదిర్.) 1. 
నిలచు, చెలకోను. “సీ, సీ గబ్బపాలిండ్లను నదిరెః 

729 కము 

గ్ర౦జేమటలు , +” గంధ, ౨౧౨; కి, అనుకూల 

ప. (శ ర వాం; 8. స్థిరమగు. (శ్ర. ర. వాం; 
శ, స్వస్థ మను, (శ. ర మ ర్. మాను, తగ్గు. 

“కీ అకని-పీకురమున' నంటి కుమక గాని సబ్బల 

పోగ రెట్లు గుదురునమ్ము కలు శ ౧౯, వి 

జి. అనా. 1. పాదు. “క వెళుగుదుట నిడిన 

చూాకం,బుకు. నవదూలికయు: బోణె,,,” భార. 
ఏరా. ౫, ఆ. రం_9.ఏ,క. గ ఆ, ళం విక, 

న్నీ ఆ. ౧౯; 2. మొదలు. “పీ. కదురు నిండిన 

చిన్ని గుబ్బ చన్ను లమింద ముత్యాల్యత్తి లె నరంబు 

మురువుం జావ” ఫీమ. ౧, ఆ, దళ; తి. 

వంశము. (బ్రాం; డీ, ఆధారము. “క, ,.నాను 

లక్షీ పెంపున ెల్లన్, సరసిరువావదన నీవ కు,దు 
రుగా నొనరించెదం గుతూవాల మెసంగన్ భారం 

ఏరా, ౨, ఆ. ౧౨౨; లీ. సానము, “గ్ల, 

ధర్మంబు సెడ నర్భ కామములను, గోరుపురుముండు 

నిందకుం గుదురు కాండె” భార, శల్య. ౨, అ. 

30౨. విక్రం ఈ, ఆ. ౧౪; 6. అగసాలెవాని 

కంవటి. “గీ, బొమ్మ యను పేకయగసా లెవూంట 

చెలిన్కిగోరి యలరించుటకుం జదల్క్కదుటం 
గాంచి, నీట ముంచిన మేటివన్ని యపసిండి,పూయ 

యనం (గ్రుంకకడలిలోగ్రొద్దు వ్రాలి. * సెలా, క, 

ఆ. 3; 7. చుట్టకుదురు. (ప్రై; ర. కుదరక 

“ము, ఈ మీనిభోంగుదు “సేకన్నలబెన్కలు 

44 ఉ రా, ౪, ఆ. ౧౯౦; 9, వంక్తి “క, 

వరువంపు మొల్ల మొగ్గల, దొరగాం బల్ము_దురుం 

బిలర్కదురు జవ్వనికిన్ విజ ౨, ఆ. ౭౮; 10. 

భోజనము చేయుట కువయోసించు పాత్రము. 

(కంచము మొ“అఆ, ఆలుబిడ్డలు లేనియట్టి త్రిమ్తి 

యగు, కొయ్య గాక కుదుటం గూడు వెట్టికుడుచు 

వార లిట్టి క్రాన్విదంబులు సేయంజొచ్చు టిచ్చ 

గించి చూతురయ్యం” భారం ఉద్యో, ౨; ఆ. ౯ 

విణ. స్పిరము, “క. కుడితొడ ప వామవదం,బిడి 

యితరముమాంద నికర మిడి నిశ్చులతం,గడుం 

గుదున్తై కూర్చుండుట, పుడమిక- వీరాననాఖ్య 

౪) కళా గి ఆ ౧౫ 

కుదురుకొను. బే, అ. శ్ర (కుదురు4కొను1. ఉండు, 

వ-ర్తిలు. “క ,..ళివుడు చటులవిషాగ్నిం, గుదురు 

కొనం గంఠబిలమునంబదిలంబునగ నిలిపె...” 



కను Tq కద 

భాగ. రా స్కాం ఎర కవిక. ల ఈ ౬; కుదురులెత్తు. దే. న. డీ (కుదురులు--ఎత్తు. “మొల 

దె సిరవడు. “చ కుదురుకొనెం గరీద్యములు | _ శెత్తు బయలంచేయి “సీ, ..ఎదం జిన్ని చన్నులం 
లి విక. ౨ ఆ. ౭౦3; ర. కలుగు “గీ, కుదురులిత్తై” శివలీ. ౧, ఆ. రగ 

అభ్వగులు కోడిగములశై  యాకులెల్బ౧ద్రైంచి కుదురు నేయు. చే. స. క్రి” (కుదురుగా చేయం చక్క 
శాకఖావితానము ద్రుంచివై వమోడువడియుం డె బజ-చు, సే ఒర ద్రేలివంకరమ్మాత్ర 

నది నిల్వ నీడ పట్టుంగొమ్మయును లేమి తన వీగ నొత్తంగ "లీండు కము స 

యందుం సదురుకొనలి శుక, 3, ఆ. ౪3౯ భాను వీపు.” రామలిం. ౭ 3. 
కుదురుకొలుప్తు. జే. స క్కి, (కుదురుకొళు. ఛా. ప్రే) 

జెలోొలుపు. స్థాపించు. “గీ తురగ చే ee నహ 

అతో డం,గరుమలంబున స్కీ రి రి గుదురు 

కొలుపు.” డో ౧; ఈ ఇగ, ఇభ: కుదురుకొల్పు, 

కుదురొ్క్క ను = కుదురు3ెను. (ఉండు) “ఈ వన్నియ 

మాజ నన్నగరివాడల మేడలం గ్రీడలం గనదు, 

రన్న మెజుంగుమిన్నలకకూనలకున్ . వేం 

వంచ. ౧, ఆ. ౫౨. 

చంద్రా. ౨ ఆ. 3. |కోదుర్చు = కుదురుచు. (శ. ర) 

కుదురుచే. దే. సం (క్రీ (కుదురుధా. ప్రే) కుదురం | జ్యజ్వర్చడ్డు = కుదురువడు.. (కేజు “చ వెలలి 
జేయు, చమ్మదింపంకేయు. (శర పూజార మానృవతి వేల్నులం దవ్వగుదాం. గంతా 

కుదురువడు. ద్వ. అ. క్రి. en ) ఓ నెల మూూర్భిలి సచివోపచారములం జేసి కుదుర్పడి, ++” 
కొను, స్టీరవడు, ఆంజ. తృ. ౯౯. “సి. మత్సా కరకు, ర్క ఈ ౧౬౧ 
దభక్షి యాక్త్యను జనించినమ్మాత్తం. గొనసాగి 

జ్ఞానంబు గుదురువడును.” దశాః, ౧, ఆ. ౨౨.౨౨8; 

దె. కట్టువడు. “కీ, చరమముని మానపాలానబంధ 
నమునం, గు దురువడ కుండు యాదవకుంజరంబు.” 

పాసి గీ ఆ, ౮౧. 

కుదురువటుచే. చే. సం (క్రి. (కుదువవడు. ఛా ప్రే) 
కే. నిలుపు, “గీ ,. -ఎదం చాల్మి గుదురుపజుపం 

జాల కనురులు వజచిం.,..” ఉఊ. రా, ఏ, ఆ 

కళో౭; 2, ఆాలర్చ, “క్రీ కీలంంగొవ్వునం బెండి 

-గేదంగిజేకులు గొనలు గానంగరాం గుదురు 

వణీచి.' వైప. రా ఆ ౧౧౨; లే. కలిగించు. 

“సీ వసివాడు జేరియున్న సరోజరాజికిం గుముద 
సాభాగ్యంబు( గుబురుపటిీచి.”” కవిరా. ౫ ఆం 

౨౧౮ ఓ. బవ్నగించు. “గీ, కొడుకులకు చెల్ల 

రాజ్యంబుః గుదురువతీి చి.” భాగ. ౫ సం. 

0) 

కుదురుపాటు. ద్వ. న* (కుదురువడు. ధాం) 1. నిలు 

కడం “గీ కొనర గెజులోనికూరిమి కుదురుపా 
బె, జుంగనిదిట్ట్రంబు. , we చంద్రా. ౬ ఈ లరరా; గుదిలిచి చించి చీలి కడు (గన్విన వెన్నెల 

2. ఏర్పాటు. “డ్... . వానితం డ్రికెం, బట్టము గట్టి గుద్దు ముక్కు_నక్, ముదికల wes 

యాకుదురుపా టవుసనంకకు నిల్పి...” రాథా.! బ్రమోదము నొంచెడు నాచకోరముల్ 

3, ఆ, గలం మల్హ్హ* 3 ఆ, ౯ాpా, 

re 

కుదుర్చణుచే = కుదురుషజుచు. (ఉంచు, పెట్టు 

“క, .+కిరీటి కర్భను, తునిమస్తము రథముపం 
గుదుర్చణీచి మదిం, గనలుచు .. జై. 3, ఆ. 

విరా. 

కుదులు = కుదలు. 1. కదలు. “దం కుదులుచు నే 

మేలుకొని లేచి, , ద్వి. నల. ర, ఆ. ౨౨౨; 

2. ఆదరు. (శ. రు 

కుదులుకొను. జే. అం డ్కీ* (కుదులు+కొను. స్వార్థ 
మును). 1. వడంఠ “క. అది. ..కుదులుకొనీ 
నేల బునకొ, 'ట్రైద వను నే చెట్టు చేవడితి నను 
నడలుస్*” వేం వంచ. శ్ర ఆ. ౫గీం౨; 2 

ఛభయవడు. “చ...చంపె0ం గుమారుండు వేగ 

రక్క_సుం, గుదులంకొనంగ 'బాలకులం. . భోగ. 
౧౦ స్క_ం, వూ, ౪9౫ 

కదులుయే. చే. న, డీ (కుదులు. థాం ప్త) 

కుదులంజేయు, జాడించు. “చ, ముదిరినసాంద్ర, 
చంద్రిక లం మొత్తపుచంచుపుటంబులం దిడికొ, 



కుదు 

కుదువ. బే. వి, (క. కుదువై.) 1. తాకట్టు. ఆం. 
భా. ద్వి. ౨8౯ శుక. ౨, ఆ. 3౬౦; 2, 

దా౭చుకొన్నసొత్తు. ఆం. భా. ద్వి, ౨౬౭. 

కుదువపెట్టు- దే. స క్రి. (కుదువ పెట్టు) తాక 
ట్టుంచు. (కీ విత్తంబు చాలనివిభవంబు గొఆగాదు 

కుదువ పెట్టంగ రాడు కుందనం బులరామలిం, ఈక 

కుద్దారము. పం = కుధాలము. 

కుద్దాలము, నం, ఏ. అ పుం. 1. గొడ్డలి; ర, కాంచ 

నము 

కుధరణము. నం. వి, అ. పుం. భూభరము, కొండ, 

కునటి, నం. వి, ఈ. స్తీ = 1. మణిసీల; 2 దనియాలు; 
3, మై పుణ్యము లేనినటి (కల్ప. 

కునాశకము. సం, వి, ఆ. పుం. తీ:టకసిందళీ. 

కునికిపడు ద్వ. అం క్కి. (కునుకు4-వడు) నిద్ర, వేం 
దూలివడు. (చూ. కునికి పొటు.) 

కునికి పొటు. ద్య. ని. (కనికివడు. థా నిద్రే 

తూంగుట (శ, ర ట్రా వో 

కునికిలి. చే. వి. బె. శిరము. “ఆ. వాం౭డినారనము 

సువర్తుని కోనికిట, నాంబె నయ్యమ_ర్హ్యనాధ 
సుతుడు. భార. కర్ణ, ౧, ఆ. ౧౭౫ 

కునిస్ట్రీ దే. విణ. కుంటివాడు. ఆం. భో. ద్వి, ౧౨౨. 

కునుకు. దే. అ క్రి 1. నిద్రచే తూయు. (శ. ర. 

వా; 2. కాంతిహీన మగు. వాఃదీపము 
కనుకుచున్నది. వి. అల్పనిద్ర- “సీ. ధన మున్న 
నృవపవహ్నితస్కర ఛయచింతం గునుకు కంటికి 

రాక కుంనుచుండు.” రామలిం, ౭. 

కునుకువట్టు. చే. అ. (క్కి. (కునుకుశపట్టు.) నిద్ర, 
పోవు. “సీ, . ,.కునుకువట్టినం జుట్టుకొనుదవాన్ని ౨” 
రామలిం. 3౧. 

కనును. చే. వి. బె. పట్టికాగమ కున. “క చని 

వాని వళ్టెమంచము, కునుసు గూర్చుండి..."” 

మల్ల. ౨ అ. ౧౦౧. 

కున్కుు = కునుకు, వి. (అల్ననిద్రఎ “ఆ. ..,ఈళండు 

= = కూలి సేయ చుండి కును. జెంది.” చెన్న. 
5, ఆ, ర౨౮ 

కున్న. చై. వి. (సం. కుణకః, క, కున్ని-) బిడ్డ, “ఈ. ని 

న్నింతేచానిం చేసిన, యన్నాలుగు మోములకండు 
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ఎగ, ఆ. ౨౭. “ద్ని. పున్నెంబు చేసీనఫళొలంళులు 

నెలల, వెన్న. దొమ్రుది మోచి కున్నలం గండ్రుి 

బన. ౧, ఆ, 3గిరా పు. 

కున్నండు. వై, వి, కున్న, బాలుడు. (శ. ర. ny) 

“ద్ని. ++ చీరాలునంగ, కున్న డో కన్న రుకొడుకొొ 

+=. బండితొ.ి”ప్రురా. రగిరా పుం 

కున్ని=కున్న. “టా వెన్నెలవచ్నెలాండి నెలవి న్నెల 

కొల్పెడు నవ్వుంబువ్వుచాల్ , 'కొ/న్నెలకున్నె 

లాగున దళుక్కను....రా, వి కో ఆ. ౯౧. 

కువకము. బే ఏ, రాజస్త్రీ లెక్కు. తెరలు గలబండి, 

“ద్వి. కొల్లారుబండ్లును గుపకపుబండ్డు. ద్వి, భాగ. 

౨ సుం 5౨ పు “వ. . ,.భరకభార్యల నంద 

లంబులను గువకంపుబండ్లశు నిడుకొని,, భార. 

ఆశ, ౨, ఆఅ, ౨రె 
Wy 

కువసము. వై. ఏ. (నం, కూర్చాసః 1. అపిక; 

చొక్కాయ. “సీ. గురుపత్ని నాకొక్క_కువ 
నంబుః గుట్టుము. చలిగాలి యొడలి మై బొలయ 

కుండ్క, గురునందనుండు నాకు రచింపు "పాదుక 

లడును పొదంబులం దంటకుండ గీ, , ,అనుభుం 

(ట్రాశ్థించి రండణీ కళండు మ్రొక్కి; యాన్ని 

యును దాను గల్పింప నియ్యకొనియి.” కాశీ 

౭, ఆ. రో౦; 2. పాముకూసము. “ద్వి. కుపసంబు 

లూడ్చినక్రూ,రసర్పముల.”' రం.రా,యు.'3 రారే పు. 

కువితుండు. సం విణ. (అ ఆ. అ కోపించినవా(డు. 

కుప్రూయము. నం, విణ (అ, ఆ అ కుత్సితము, 

నిందితము. 

కువ్చ బే. ఏ. (క. కుప్ప. త. కుచ్చల్ ఎ 1. రాళి; 
(పోగు. ఆం. భా. ద్వి, ౧౦౧. ఫీమ. ౨, ఆ. 

౧౩౯; 2. కమికిలి, వట్టిలి. ఆం. భా. ద్వి. ౧౪౧, 

కుప్పంగూార. క," విణ. (కుప్ప౫కూర 1. కుప్ప 

కుప్పలంగా. “చ, ..మహ్మోస్త్రశ స్త్రముల్, గడు 

వడిం గువ్వ్చంగారగం జలంబునం ౦ దొరంగింవ 

.. భారం ప్రో 9, ఈ ౧౫౨ “మ..,శర 

జాలముక బిజు:దం గుప్పంగూర నాంటించు 

చున్.” నిర్వ, ౫, ఆ. 6౮౮; 2. అధికముగా. 

“ద, హేమ మునిం గుపష్పంగూారలు.. 

భారం అశ్వ, ౧, ఆ, 95౧. 

పహారిపొక్కిటియం, దున్న వెలిదమ్లు యనోానిన్కకున్న | కుప్పకొను. చే. ఆం క్రి," (కువ్ప్చశషాకొను) మెండు 

యగుట తెలిసి విడువు కోవము తం డీ నృసిం. 
శా Can) 

కొను, అతిశయించు (చూ కుష్పకోలు.) 
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కుప్పకిేలు. జే, వి, (కుప్పకోొను. ఛా) అతిశయము, | కుప్పనయగహార = కుప్పయార, (బహువచనము స్రాయి 

ఆధిక్యము. (చూ, కువ్పకోలుగొను.) 

కుప్పకిేలుగొను. చే. అ, శ్ (కప్పకోలు కొను.) 

మెండగు, అతిశయించు, “*వ,*, ఆ_ర్హ్షరవంబులు 

కువ్చకోలుకొన , + ”వారిశ్చః 3, ఆ. ౬౧. (బ్రైం 

కువ్పగూలు. బే, అ. శ్రి (కుప్పషాహూలుం) కువ్చలుగా 

వడుఅధికముగా వడు. “ఊం వాహననసూతయోఫ 

ర వర్ల ము లొక్క-టం గుచ్చగూల ., “భె. రా. 

యు, ౬కి యం ౧౩ ఆ, ళరి. 

కుప్ప సాలుచే =కుప్పగూల్బూ* (కువ్పగూూలు. ధాప్ర్రే 

కువ్చగసాల్చు. చే, నం 

మస్పలుగా. 

కి .(కుప్పగూలు. ధా, ప్రే 

“గీ నిరతిశయముగ 
నార్చులు నింగిముట్టలగుప్పగూ లె విశాచరకోటి 

నపుడు.” భా, రా, యు. ౧౯౬౫ 

కువ్పటం బే, విః దాస్యమువలనిధ నము. “క. ఆయిండ్లం 

గూల్బు. 

సూలి కుప్పట్కలాయమంగా నిరవధీనమై మనునొక | 
వర్షీయసీ,..” వేం పంచ. గ ఆ. ౪౩. 

కుప్పట గురిగింజ. జే, వి. పీడిన వారు గెలిచినవారికి 
వణముగా ఏ9 వెండగింజ లిచ్చుకొనునాట. i 
కుష్పటగుకిగింజ కొండకోంలి.” వాంస 
కోట 

కుప్ప తించే. చే.సం శ్రీ కురియు, అధికముగా రాల్బు. 

“మ,. కన్లొలుకుల్ నివ్వలం గువ్పతింప,,,” 
సమోొర. ౭, ఆ. ౧౨౭. 

నువ్చళ్లంబడు, ద్వ. అ, శ్ (కుప్పతెలక-+ పడు. 

స్వర వు) రాశిగా: బడు, కుచ్చతిలు, “డా... 
కుప్పతిలంబడు లేరులున్. , .” టే % ౪. X2౭. 

కప్పతిలు. చే, అ, క్రి" కుద్చలంగా6 బడు, మెండు/గా 
రాలు. “క అవ్వడు కన్నుల నివ్వులు,కుప్ప తిలంగ 

2)” వేం వంచ, ౧, ఆ ౬౦౭ 

£0౧ 3. 

5, ఆ. 

కరు 0౧; ప్, 

కుప్పజిర్హు = కుప్పతిలు. (మెండగు, మిక్కు_టమగు 

“దండ. , ,సౌరథ్యముల్ గుప్పతిల్లన్ , ey విష్ణు, 

మె ఏ ఆ. ౨౫౧౫ 

కువ్న తెబ్బలు = కున్చంహారలు, “పీ. కచ్వురపుగంది 
వనిలోనం గలయ మెలంగం,గవ్వరపుటింటిబోచెల 
నుప్పతిల్లి.కుప్ప తెద్చలుగా రాలుకవ్వురంబు దన 
నగవు గవ్వురంబును దడంబడంగ.” మృ. వి, ౨, 
ఆం ణం 

కుష్పవడు. ద్వ. ఆ. 1," 

కుష్పసము = కువనము, 

కము) “క. అవ్వుడు గురుతనయా ద్రిం,గచ్చంయ 

వజ్రోవమాన కాండములు వేసం, సుచ్చునంలహర 

వజవ...” భార. కర్ణ. ౨. ఆ ౨౯౮. “క, 
కుప్పన(గారలం గా పురుండప్వువ్వులకోల లేయ 

సప భో. ౨, 6 గా౭ ౪. “ఊఉ, .కుపవ్పనగసూర 

నొండొరులం గూడంగనీక కడంగి వేలుపుం,గవ్వుర 

గందు లెక్కిరి ధగద్ధగతోన్న తవార్శ వ్ర రేఖిలన్.” 

పారి, 3, ఆ. ౧౧. (కుప్పన(గూరి, కుచ్చలంగసా3 

పాఠాంఠతరములు, గుంపులుగా నని భెవము) 

కువ్చముః జే. వి, (త. కుపష్పమ్ 1. ఊరు. వేంక. 

షా. ౮౦. ఆం. భా. ద్వి ౨౨; 2, వల్లెఐ "రి 

గూడము. (శ. ర.) 

కుప్పలంగట్టు. జే, అ. శ్రీ (కుప్పలు కట్టు) పోగులు 

వడు. “డా... కుండలచారుమ స్తములు కువ్నలు 

Sa బురంబువీధులన్ .” కేయూర. ౨, అ.౧౧౬. 

కుప్పలుగొను. చే. ఆ. క్రి. (కచ్చలుగాకొను. కున 

లగు రానులగు. “వ... .గన్ను లకొలుకుల నివ్యులం 

గువ్పలునొన'. . భాగ ౯ సం. రోళో౯ “సీ, 
కుప్పల గొన, జల్హుపుపొడి యెరువుగ"6 చొరించొర 

విరవోగ్ని బొగులం జొచ్చె.”ద్వా. *%,ఆ. ౧౩౦. 

కుప్పలుటుకు. దే. అ. 8" (కువ్చలు - ఊటుకు. 

"మండుకొను, మిక్కు_టమగు. న్న నవ్యవార 

చభౌతె గనిగ్యంబులు కుచవర్వతంబులం గనిప్ప 

లంజుకం చిత్రభాం ౨౨ అం ౭౬ 

కుష్పలువడు. ద్వ. అ. డ్కీ* (కుప్పలు?వడు) గుమి 
గూడు. “క, ..ఏమిటికి నిశ నిచటక్, గువ్వలు 

వడి నిలువంగ, ..”వరావా, ౧౦, ఆ- 3౪. 

(కుష్చ- వడు మేం కుప్ప 

యగు |ప్రోగగు. టక. . ధరం బ్రేగులం గుప్పు 
వడం. -.” చంద్రా. ౨, ఆ. ౯కి; 2. _స్తఎఖించు, 

వడివోవు, “సీం కాల్లు కుష్పవపడంగం గదలంజూలక 

యట్టి నిడుమునసుం గడి శయనించు చెలువ” 
దశా, రీ, అ ళ్ళి 

l. (చెక్కా; అవిక? 

“క. తొొడిగినకుప్పన మూడ్చిన వడుపున, ..” 
భో. ౧, ఆ. ౧౩౨౭. చం ద్రా. ౨ ఆ. ౨౮ 

“ఈఊ కువ్నసమఃల్ వదల్ని వలిగుబ్బల నొత్తిరి 

ఆము సి ఆ. ౧౦. రా, వి గు ఆ 
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౭౫; 2. (పాముకూసము) “క, .,దుష్టభు, 
జంగము తన ్  (తకుష్పసం బూడ్చుగదిన్-” 

జై. ౬, ఈ ౪6౨, ఆం. భా. వ్ర ౧రీరా. 

కుప్పి, దే. వి. 1. అవాక్పుప్పిశో. వాంస. ౪, ఆం 

౧౦; 2 గాజుతోం చేసినచషకము. ఆం, భె, 

ద్వి ౨౮౦. 

కుప్పించు. బే. అః శ్రి" (ఈ కుప్పిను) 1. ఎగురు 

టకుంగాని దూంకుటకుంగాని ఫూర్వము కాట్ట 

జోడించి నేల నదుము. “సీ. కుప్పించి యొగసిన 

కుండలంబులకాంతి గగనభాగం బెల్లం గప్పి 

కొనంగలి భాగ, ౧ స్కం, ౨౨౨. భె, రా. 

సుం, ౫౧౮: డి. దూకు. మ, ,.వయికిం గుప్పించి 

లంఘీంచుచోన్ .” రామా. ఇ, ఆ. ౯3. అచ్చ. 

యు. 3౮౫. 

కుస్పిగంతు. చే. ఏ. (కుప్పించు. ఛా దుముకు, చిన్న 
గంతు, “క. ఇది తగు దగ దనక కళొ, నిదులకు 

నీసముఖమున విద్యల యొజణుకం, బొద పెట్టుట 

వహాశమంతుని, యెదుర వెసం గుప్పిగంతు లెగయు 

టచుమో.” ద్వా* ౨; ఆ. రగా హారిశ్చ. ౧, ఆ 

౧౪౬. బి. బాలక్రీడావిశేషముం “సీ. కుష్పిగం 
తులు ఏడి గుద్దులాటలు, . ని పు. ౭, అం 

౨09, 

కుప్పిగంతుగొను. డే. అ. ,క,- (కుక్పిగంతు+కొను) 

దుముకు, గంలిడు. “ఆ. వ్యోమశేశుజడలనుండి 

యవ్వాహిని, కుప్పిగంతుగొనినం గంగా ధరణి, 

భో. ౭, ఆ ఏ౯ 

కుప్పీలు= చే, వి. బ. బాలికా, క్రీ డాదిశేవము. (శ. 5.) 

కుప్పె. వై. వి (సం. కూపీ. క, ఈ కుప్పెం మ 

కాచాదిప్మాత్రనిశేషము, (దీనిమెడ నిడుపుగా 

నుండును శ. రం “గ్ల, గాజు కుప్పెలం గస్తూరి 

కాజలంబు, కర్ణి కా రాంబృమై నించే గర్భ మోటి. 

ఫీము. ౫ ఆ, ౧౧౫. పారి, ౨ ఆ. గలి; 2, 

కిండీమొ. వాని మాందిమూంత; బిరడా, “క 

కనకంకుళభంబులకై) నీలపుంగుప్పెల్య నిలిపిన, 

పోలికం జనుమొనలం గవ్వు పొలంతికి నొ ప్పెన్ ౨” 

నృసిం. 3, ఆ. ౧౨౨; ఏ. సవరమునకు మొదట 

నుండు గ్రంధి లనీ, అడర బెడంగైన నిడు వాలుజడ 

788 కు బే 

నొడుగుమోందిగుబ్బ-““ద్వి+ పెద పెద్దవసిండికు వెలు 

మాంద నొవ్వ,... ధవళాతపత్ర,ంబు దనుజులు 

పట్ట.” దం. రర యు. ఏ (లా కుం ర్, కత్తియొజు 

చివరితొడుగు, ఆం. భా. డిం ౨౧౫; 6. చెమ 

ధముయొక్క_కండ, (వా; ₹, ఇత్తడిమొ 
వానితో. జేసి యెద్దుకొమునం దగి త్పెడు గుబ్బ. 

ద్ -౪ 
(శ. రబ 

కుప్పుంట. దే. వి వారికమంజరి, మూరుకొండజి. 

(శ. ర 
కోప్పెకోల. ద్ద. విం (కు ప్పెచాకోలఎ ఈ ద్రకము, 

ఒకరకపుబాణము. (అలుగు లేసిదాణ మని 

ద్రాం “సీ...ఆకనివయి నప్పెకోల. లికువది 
నాంటింప, ,. భార. ఫ్ప్మం © &, బి౯౨. దో 

య ఆం ౨౭౦ 

. ఒకజాతి అడవివెట్టు. (ట్రా 

కువ్యను. నం, ఏ. ఆ. న. వెండి బంగారు కాక తక్కిన 

కుబుసము = కువ్పసము. ఓ. వస్తము. “ఆ. పుణ్యా 

పాపకర్ష్మపుంజని బద్ధ మె, తొడగినకుబుసంబు 

పడువు దాల్చి,జీర్ణమగుచు నుండు చెనటిదేహం 

బున,యందు నీవు మమశం బొంద వలదు.” 

మార్క 3, ఆ, ౧౦౪; 2. నిలువుటంగీ. “గ్ల కావి 

కుబునంబు జలకుండికయును బూని.” స్యా. ౧ 

ఆ. ౫౯; 8. పాముకూసము. ఆం. ఫె 

౧౪౮. “పీ. కుబుసంబు విడిచినకొదమనాగముశేప 

....వరమం ౨, ఆ. ౨౧. ఓ. చర్మము, తోలు. 

“డా, ..ఈడ్చె నృచ్బాలిశుం గాల్నభైరవుండు పై 

కుబుసం బొకపోరు 'వెత్తంగన్. పాండు. ఈ, ఆ, 

౨౯౦౪ భీమ ర, ఈ ౧౩౦; ల్. తలుపునకుః 

చ్రీందుమోందుల నుం డెడికాచము. (శ ర బ్ర 

కుబేరకము. సం, ఏపి, అ. న, కురూవము. (పై. ని) 

పుం. నందిన. 

కుబేరాత్సము. సం, ఏ ఆ పుం. బాల కీ డావిశేషము, 

దాయణగడుమూ(తలు. “సీ, క్రీడించు నొక వేలి: 

దోడిచాలురం గూడి యడ్నీణగలి: గుబేరాత 

శీలి” పాండు. ర, ఆ. ౧౫౪ 

సడల్బ్క, కుప్పె గనండ సవరంపులటొప్పుం బెట్టి.” కుశేరాక్షీ, సం, వి ఈం స్తీ" పొటల,క లిగొట్టుశీ 

హంస ౧,౫. DE ను క్ట, బట) 0 &, రోణగ; 4. కుబేరా దె. నం, వి, చి ఇం పుం కైలాసము. 



కుబే 

కు చేరుండు. నం, ఏ ఆ, పుం, ధనదుండు, పెండ జేండు. 

(విశ్రవోబ్రవావ ఇలబిలయ౨దుం బుట్టినవాండు. 

"రావణునకు సవలికల్టీకొడుకు. ఈకనిది మూండు 

కాట్టను చెనిమిదిపండ్డును మెల్ల కన్నును గల వికృత 

చేవా మని కల్ప.) విణ. (ఈ ఆ. ఆం కురూపి, 

కుబ్బకము. నం. వి, అ, పుం+ 1, చెమిషో; 2. నొజ్జయ, 

గులాబి. 

కలము. సం, వి. ఆ, పుం. 1. గూను; 2 వంపుంగ త్తి; 
జ 
8. ఉ తరేనుశీ. 

అాణాశీలే 

కుబ్దిక, సం. ఏ. ఆ, 

క్యుబ్బను. నం పి 

ఇ్ఞల్భ* 

కుభ్భ్ఫత్తు, నం. పం ల్ ఫ్రం 1. రాజు a. కొండ. 

కుమారము. సం వి. అ. ఫు, 1. చిలుక; 2. ఉలి 

మివిష; 8. సింధునదము; గీ. బకానొకబాల 

= న ద ము, వాము న శుద్ధమైనబంగార 

కుమార వ్రతము. సం, ఏ. అ, న నిళ్యబృహాచర్యము. 

కుమారనుపు. సం. వి ఊ+ స్త్రీ, కుమారస్వామిని 
గన్న ది== 1, పార్వతి; 2. గంగ. పుం. అగ్నిం 

కుమారాయికము. నం. విణ, (అ, ఆ. అ కుమార 

స్వ్వామియంతటిది. (శక్రివరా క్రమము మొ 

"ఊఉ, . గాం గేయభుడాబలంబున నిశ్చ త్తవిరోధి 

సమాజు.డై. కుమవాూరాయితశక్రిశాలి ధృత 

రాష్ట్రాండు రాజ్యము నేయుచుండె,..” భార. 

ఆపె సగ, ఆ ౬ 

కుమారి. సం వి ఈ. స్త్రీ, 1. కూతురు; 2, కన్య. 
లె. పార్వతి; 4. ఒకానొకనది; ల. విరజాజి్తో; 

6. కలబంద; 7. విష్ణుక్రాంత; 8. పెద్దయేలకిశీ, 

న్ కొ త్తిమిరినో; 10. నోరంటళే; 11. జంబూ 

సీ , ఎనిమిచేండవయను గలక S$ 
ey = 

ఆ న 1. బండి; 2. ఆడని; తి. 

ద్వీ పమందలి కుమాగికొ ఖండము. ఊదా:-కన్భా 

కుమార; 11. శ్య్వామావక్షి, విణ, (గొ. ణీ. నం 

కుమారులు గలవాడు. 

కుమారిలు. దే. అ. ,8 +. 1. శ్రంగు, కుమిలిపోవు. 
“గీ. వరవావారిధి చే గడవెట్టు టెపుడు, వలవని 
దురాశలను గుమా౭లు టె కాక.” వభా. 3, ఆ. 

౧౩౬౪. సా, 3, ఆ. ౧౨౯౬; 2 య రాదా. 

“ఆం క్టైతికులము నూర్చి నూత బోయక నాదు, 

డెంద మించుడై న డిందువడదు, కానరాదు గాని 

లోనం గుమారిలుచున్న దిపుడు రోషహుత 

లి 
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కుము 

వపాంబు” పబోధు ౨, ఆ ౬౮ త, అసూయ 

వడు, మచ్చరించు. “క. మానవతియిట్లు మానని, 
మాన శ్రోధముల చే గుమారిలి -చింతా,థీనమతి 

నుండ...” పారి ౧, ఆ ౧౧౮. 

కుమారుడు. సం వి, అ, పుం. 1. కొడుకు; 2 

బాలుడు; లి. స్క_ందుండు; 4. (నాటో కి 

యందు యువరాజు; ర్, ఐదేండ్ల లోపుబాలుండు; 

6. గజ్బపువాండుం 

శుమి. దే. వి. కుమ్మికుసూలవి శేషము. ఆం. భా. ద్వి 

౨౪౦. 

కుమిలించు. జే. నం బై (కుములు. ఛౌ చే) lL. 

బాధ పెట్టు. “క, మగు లెంచకు, కుమిలించకు 

పువ్వుటమ్తుం గుదిలించ శెదిన్.” రాధా ౨౨, ఆ. 

౬౮); 2. ఉడుక బెట్టు. “వీ, వౌలిపాదములం బెట్టి 

చిగురులు గుమిలించి ఫఘనఫఖీతిం గనెం బికళంకి 

యొకతె,” చంద్రా. ర, అ ౧౬౫ 

కుముఖము. సం, ని ఆ. పుం. వంది నః కుత్సిత 

ముఖము, కురూవము గల మొగము, 

క్రముటు, బే. అ. గే వాంతికి ముందు కంఠమున 

వికారమెత్తు, (శ ర. వి 1. కానభేదము, ఆం. 

భాం ద్వి, ౧౨౬; 2. వాంతికి ముందు కంఠబిల 

మున చెత్తుని క'గము. (శ. రు 

కుముద, సం, ఏ. ఆ. స్తీ l. గమ్తుడు ప; 2 నాచు; 

ల. ముయ్యాకుపొన్న శ. 

కుముదబాంధపుండు, సం. వ. అ, పుం. చంద్రుడు. 

కుముదము* సం. ని, అ. న 1, తెల్లకలువ; 2. ఎజ్జ 

తామర; 8. వెండి; ఓ. దమనకముళేీ. పుం. |. 

నిర్భతిడిక్కు_నందలియేను[గు; 2, కర్వురవ్మ; ల. 

శివునిశోంఖము. 

కుమది. నం వి. ఈ. స్తీ + కట్ఫంము, పినగుమును శే. 
కుముదిక. నం, ౫ కుముది. 

కుముదిని. నం, వి, ఈ. న్స్ l. తెల్ల నలువతీంగ; 2. 

తెల్ల గలువ లుండెడిచోటు. (కొలను మొ); తె, 

కుముద నమూపహాము. 

కముదుండు, సనం, వి. అ పుం. ఓ. ఒకానొకరాతు 

నుండు; 2. ఒకానొశవానరుండు; 8. ఒకానొక 

నాగు(డు. (కుశునిఖార్యయగు కుముద్వతియన్నఎ 

వణ (ట్ర 1. సంతోషము లేనివాండు; 2, లోభి 
త్వము గలనాందుః 



కుము 

కుముద్వంతము. సం. విణ. (త్. ద్వతీ. త్ ఎ కుము 
దములు మిక్కిలి గలది. Ce 

కుముద్వతి. సం. ఏ. ఈ. స్తీ" 1. తెల్పగలువతీల 
2, తెల్టగలువల మొత్తము; లి. 'తెల్హగలువ 

లుం డెడుచోటు; జీ.ఒకానొకనఏి; ర్. శ్రీరాముని 
కోడలు. (కుశునిభార్య.) 

కుములు. డే. అ. ,కి . 1, తపించు, ఉడుకు. “గీ. 

నవతి యాడినమాటలు సారె దలంచి, కొనుచు 

చేర్చినదుఃఖాగ్ని గుములుచుండె” భాగ, 

ళ్, స్కం, ౨౨౬. చంద్రా, గీ, ఆ. 2౨; 2. 

రగులు, 'రాంజూం ఒర ఫూరజం బని చెల చొకించి, 

యమరో కుమిలి నిగులు జేరు కము గుప్పు” 
oe ల రీ 

చందా. ళ్, ఆ, ౧౬౭; లి. నడలు, జని వీడు. 

“వీ దకావన _స్తంఛయైో హైన్యంబున దేవాంబు కుమిలి 

గుడారునాం గుదియయబడంగ.”” దశా. ౨, అ 

౧౨౯. 

కుమ్మకు. హిం. వి. 1. సాహాయ్యము. తోడు (వా 
2. దురాలోచన, వ్యవః=-వారు నలుగురు 

కుమకు చేసి వానియా ప్పి దంగి లించిరి. 

కుమ్మరా "వె. నిం కుండలు'మొ. చేసి జీఏించెడు జాతి. 

ఉదాః-కుమరవాడు. “విణ, నల్లనిఏి, (చూ. 
జాణ య 

కుమరగువ్వ "మొ. 
— 

కుమృరగువ్వ్ద. ద్వ ఏ. (కుమ్మరగువ్వ. ఖజరీటము? 

కుమ్మరచెట్టు. ద్వ. వి. (కుమరఢఈచెట్టు ఒకానొక 

"వృతము. (శ. ర జూ (ట్రూ) 

కుమ్మరత, ద్వ వి. (కన్తర+క) కమక స్త్రీ ల(ళ. ఫ్లో. 

కమ్మరపురు = కుమ్మురపురువు. (శం a 
వ. = కుమరపుర్వు. " 
కుమ్మరపుర్వు. ద్వ. వి. (క్షుర పుకస్ర) యమ 

కటము, మట్టిపురుగు. “ఊం. కట్టక యున్న పృళ్చి 

కము గుమ్తరిపు ర్వని యందురే కడా.” (బట్టు 

మూర్తిచాటువు) 

కుమ్మరపొనిక. ద్వ. వి. (కోమ్మరశ4-పౌనిక) కృష్టముం 

జము, నల్హనిముంజగడ్డి. ఆం. భా ద్వా ౬, 

క మరపోలికి కోమరశచెట్టు. వాంస. 5, ఆ. ౧౧. 

కుమ౭బూచి 
ర్ట 

కున్నం సమ్మయొచచి తోసిరా. 
స రాథికౌః 3, ఆ ౧.౨ 

పటి 

755 కుమ 
స్రీ 

కుమ్మరసాన. వై. వి. (కుమ్మరశ-సాన కులాల శ శ్ 
ము. “పీ ఇ సీ, ఘునవర్తులావ_ర్థగ రభాగముల దిన 
గుమ్మ రసానరీతి: దిరుగు” దశా. ౧, అ. స్ 

కమ్తరసౌరె = కుమృరసాన, (చూ. కుమరిసాకె) బ. 
య శ మైదకేపుట్ల 

| 

బాల కీ క్రీ డావిశేషము. సే. 

కమరసారెబు. =” వాంస* 3, ఆ. న్ 
కవ్యరసాకచుక్క ద్వ. వి (కమ్షరశా సారా చుక్క) 

విశాఖానత త్ర, తను, (శరం బ్రా 

కోమ్మ రావము. వె” విం (పమ్మరశాలిషము. ) ఆవాపమ్ము 

"కమరిషండలు'మొ. కాల్చుట “కేర్పణ చినకావు. 
“గ, ..కుమరావమున. రాగిముంక అేఆంగం 
గలవె నీ క్రిత యేల.” ఊఉ. హరె. ఏ, ఆ. ళరా 

రా. ని. సృ ఆ. ౯౯. 

కుమరి. వై. వి. (సం. కుంభకారక, క కుంబర. 

"నమ్మరశఐ) కుమగవాండు. “సీ, కుమురియింట 
bas ద్వా. ౧. ఆ. ౧౪౮. జీ వదడు పసీండి 

గాల భౌండనంవద గల్లం గ్ సవ రృకులంను గుమ 

రులును”” దార ౧, ఆ న్ను సాః-ాకుమ్మ 
కొకయేండు గుడి కొకపెట్టు, (న శ్కార్యము 

వేయుటకు చిరకాలము పట్టును. దానిని న శింపః 

జేయంటకు క్షణము చాలు "నని భావము.) కాళ. 
తి ఆ. రాగా. 

కుమ్మరించే. దే. స. శీ '(కొమ్మరిలు ఛా. ప్రేం 1. 

"కు మృరిలంచేయు, ప. మిక్కకుముశా 

వెలువజచు. కవికం ఈ, ఆ. ౧౬౬; 2, మిక్కలి 
వ్యాపింవంజేయు. “సీ. శెమటచే జాజీన చికిలి 
కస్తురిబొట్టు ఘుమఘుమతావులం. గుమృరింప” 
శశాం. ౨. ఆ రా 

కుమ్హరింత, జే, ఏ. (కమ్మరించు ఛా) కుమ్మరించుట. 

“చ. వజచి మురారి చేలనిజపతురుచిచ్భట ల 

కోటికకొ మెజపులు గుమ్మరింత లలు మిన్నోజ 

గంటికి మచ్చగీంకలై ,..రహించంగన్ ఎ బహు. 
3, ఆ, ర 

కుమ్రురింపు జే వి, వే, కుమ్మరించుట. (వాలి; 2. మల్ల 

బంధవిశేషము. ఆం. ఛా. ది. ౨౦౯ 

కుమ్మరిలు = క్రుమరిలు. (ఛూ. (క్రుమరిలు. ) 
కువ్వురపురుగు. “ఆ. కట్టం దేలు కట్ట కమేరిసాశె = కోమ్వరసాన. (కులాలచ క్రముం) “గీ, 

ధాత్రి తి కమరెసారెవిధమునం దిద్దు ౫ భార 

ఉద్యో. క, ఆ ణక, ప్రభా: D5, 5 వళ. 



కుమ 
_ 

కుమ్మరు = 

వచ్చిన జ్రైసలం గుమరితి౯ నిను గాంచువాంఛ 

నన్.” వెన్నం 3, ఆ. ౧౪౨. 
కుమ్మి. జే. ఏ. కుమి, కునూలపెేేషము, పొణక. “సీ, 
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ర్రృుమ్మరు. (తిరుగు) “ఊ. ,. ఈ,కొండకు | కుమై. చే, ఏ. 1. పోటు, పొడుపు, 

మూసి ముల్సడిచి కుములకొల్బు పై మెత్తు 

లూడ్వండు వస్తెన నుండుంగాని” పాండు. ౪, | 

ఆఅ. ౧౪౯. వెన్న, ర, ఆ. ౯౯. 

కము. చే. స. క్ర," (క త, కుమ్తు.) || నల:గ(గొట్టు" 

క్. గోడలు శ్రాొయంగం గుమి గందంబున 

మేదించినట్టి Wiss "| యః ౧, ఆ. 

ర౭; 2. దంచు. “గీ. . , ;ఇనువలోళ్లను బడవై చి 
యినుము గాయం, గుమ్రుచుందురు , "శేష, ఏ, 

ఆ. ఏ8. "సీ. నీ వారధాన్య మానెలంత క్లుమ 

దటంచు.,,” పార్య. ౨. ఆ. ౨౧; లి. పొడుచు 
Ey అః చేవంక చేవంక వోకుండం గోటానం 

గోటులు కుమ్మినాను.” షు చ. ౨, అ. ౫౯. 
వి, పే చెబ్బమ్రైటు. ys (వ,శిబలము ద్రైయుతిరు 

గుడు తాళ్ళ కతనం గుములాడిన బంగారుగోడలు 
+. ”కువలః, 3, ఆ ౧౮ 2 పొట్టునివ్వు, కుకూ 
లము. ఆం. భా. ద్వి. ర౨, “శీ స్రూరజం బని 

చాల చొంకించి యమ్మరో కుమిలి నిగ్గులు జేతు 

కమ గ కిలో చంద్రా ర్క ఆ తట, 3. పడక 

నిప్పో పిదుకలలో చేసీకొను చలిమంట. (చూా. 

కొముగాచు.) పలి, గూఢమెనడి. (దూ. కుము 

సుద్ది.) 

వమ్మగాయే. దే. ఆ. yy (కము? కాచు) అవ్య 

డపిడుకలతో వేనికొను-చలిమంట చే నొడలు 

వ చేసికొను. * క అత్తయును గోడలును గుము 
లాడు గము,గాంచుచోటికి ముకరసం శాంతి 

వళ” ళివరా, ర్క ఆ. ౨౭. 

కోముపురువు. ద్య. వి. (కముగాపురువు) ఒకరకపుం 

బురుగుః (పృబంధ, ౧౫౦. 

కోములాడు. దే. అ. క్రి. (కోమ్తలు+-ఆడు) 1 
జగడమాడు, వరుషములాడుకోొను. ళివరాం ౪, 

ఆ. ౭౨; 2 పోరు, కలయంబడి రు ముకొను. 

“సీ, కూలె నొక్కుమడిం గొముకత్తులకొస్ద' గము 
లాడి శ a చంద్రా, gM అ 

కమ్లునుద్ది. ద్వ. వి. (కోము-సుద్ది.) సంశేతవృత్తాం 
కము, హహ సు గలనసంగతి, (శ. ర ట్రై 

కుమైలంవోవు, దే. అ. త 

కుయి వెట్టు, డే, 6. 

కుయివోవు. చే. ఆ, 

కయ్యిడు. దే. అ. క్రి," 

కుయిర్టీ 

సస. కుమెలు 

ర్చ 

దా(కినబంగరు, బ్ మ్రరములయొ ప్తె ట్ 

బొమృనునేఖా, సమ్మిఫత _స్తనకుంభక్కటమ్ము .. 

సా, ౨, ఆ. ౨౨౦; న. తత ము, నొక్కు. ప్ల 
. రో వ్వాంచికొ నగోటికు మైలం బిగియించు చెంచ 

చెట్టు కపోలసీమ వెలుగ, i చంద్రా. 5, ఆల. 

(మైలు ఫవోవు కే 
గంట్టువడు, వీఠతమగు, “చ. ఎజుంగదు లేం 
మోవిచిగు కంతయుం గుమెలువోవ నొక్కు_ 

టన్ శశాం. 3, ఆ ౯ా౬, భ్ కుమైలంవోవ 
నొక్క_ చెలి రోలిన లేని య. కావి మోవితో, & 
శశాం. ర, సు. 2, నొొక్కు.లువడు, అదుము 

వోవు. “సీ, బిగువు: గా౭ిళ్ల వేం టియు బాహు 
పురు లాటి కుమైలువోయినకుచతటము లుం” 
వభె, ౫న ఆ. ఇం. C 

కుయి. డే. వి. కూయిమొటి, (దాం పు యువోవు) 

కుయి వెట్టు విణ. రతకము. (చూ, మయివోవ్చ) 

- (కుయిఢపెట్టు) మొజ 
“మ నక ళరూన్యోరుకూవవి 

తానం బన,.,"* అము, ౨, ఆ, ళోలా 

క్రీ," (కుయిష్తాపోన్చు). నిజెనింవ 
చేయు; రథ్సీంవంబోవు “న. ..కురునాఘుండు 
..ఆత్తరంబునం బనులం బట్టిన నతండు బృహ 
Ee పు. కొని యొక్కరుండ కుయి 
వోవుట విని...”*భారు విరా. ౫, ఆ, ౨౨౩౩. 
ఎక్స్ పసులశై కయివోయి వ వరులశ స్త్రముల చే నని 
లోన సమసీన యిట్టివా డుం రుక్తాం _౨ఆ, ౧౧౧. 

కుయో == కుయ్యో. ee, మొక కరన గుయో 

ముజ్హో యనంగ.” దిష. సా. ౨, ఆ, ౧౫౮. వం. 

కుయ్యి. జే, వి* 1. మొజ్ఞ. “ఆ. అనదశైతి నిచట 
నాలికుయ్న్నా సృలింపుం డు “భార విరా, 3, ఆ. 
౧౯; 2. క “క్త ఇఇయ్యడవి వీని 
చేబలు, దయ్యాంబలం చెనె నె నొక్కొ తరలక 
యుండక్, డయ్య. 'సోకింతయు mt 

గుయ్యన న్ ల్ల డు కన్నుంగగొన తేజవంగన్ 
వాలీ. ౨ ఆ ౧౨౦. 

(కుయ్యి శా ఇడుఎ ఆఅచు. 

PIR గుయ్యిడకుండ ముం దొనం 

= 'చకొ ౨ ఆ 3౫౪; 2, మొజెట్టు oa 
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కుయ్యిడ శి లే దువరగోళములోనల నున్న | కరవకము, సం. వి. ఆ. పుం. 1. ఎెజ్టిగోరంటళ్; రి, 
వాడ దిక్కె_య్యది,., rE స్యాం, ౨౮౦. 

నం శ్రీ ఆర్థించు, బిచ్చమడుగు. “క అకట 

మలమలమాండుచు9, చే-కువవెడి చేతులూ ద్రీవ 

క ) గాకముగతి వాపోవుచు. గోకర్ణ 

త్నేతృ త జనుల గుయ్యిడ(దొడ=న్, ” బ్రమ, 

ఒకు, గస ౬. 

కయ్బు. దే. అ. క్రి. 1, (పక్షీ) పలుకు. “గీ. మనము 
మాటాడ వేళ గా దళుచు నేకు, eee 

కొమ్మ పెం గుయ్యకణ౭గి, యుంటి... “రాధికా. 

౨, ల. ౧౩౧; 2. మొజవెట్టు ' శా. పీసూర్యా 

క జంతునంఘములు కుయ్యో యంచు 

గుయ్యంగ. . సానందో. 3, ఆ. ౧౭౦; ౩. 

(భోజనాదమలు) ఆర్థించు బిచ్చమడును. “గీ, 
అతిథి వాకిట వచ్చి కుయ్యాంగ నతని, నాదరింవక 

మూలగేవాంబుళోన, భోజనము సేసి తాం 

దృ ప్పి పొఎదినట్టి, కఠిన చిత్తుండు వీ:డు భాస్క_ర 

తనూజ.” సాకందో, ౨, ఈ రాణ 

థు మ్యూం చే. వి భయదుఃఖాదుల వలని యా_ర్దధ్వని 

కనుకరణము. “శా, పీసూర్యాత్మజ జుతుసంఘ 

ములు కుయ్యో యంచు గయ్యంగ.. 

సానందో. 3, ఆ. ౧౭౦. “మ, కుయ్యో 

'మొజో, ఏను మాలింపుము చి శ్తగింపుము దయక 

వీక్షీంపు మంమేన్', ,.”భెగం, లా స్యాం, ౨౧౯, 

కురంగమము. నం. వి. అ. పుం. జింక, 
కురంగము. నం, వి అ. పుం. 1. జింక; 2. కోయి; 

న 1. వెడి; 2. ఒకానొకతీర్థము. 

కురంగి, సం, వి ఈం సీ. ఆండు లేడి. 

కురంజి. చే. విం ఒకానొక స్త్రీ రాగము, స్త్ 

కురంజి ధన్నాసి, ..*వాంసం ౫ ఆ. ౧౨౨౩౨. 

కురంటము. సం. వి. ఆ. పుం. పచ్చపువ్వులగోరంటళ. 
కురండము. సం, వి. ఆ. పుం. 1. సాకరుండమంళ్లో; 

2. బుడ్డ, 
డ్ 

కరక నం, వి, అ. స్తీ" సల్టకి, అందుగుత్తోం 

కురము. దే, వి. పశువులకు. గలిగాడు కీతరోగవిశే 

షము, (శ. ర 

కురరము. సం, వి. అ. పు లకుముకిపిట్ల. 

కురరి* సం, వి, ఈం శ్రీ" 1. ఆందులకుముకిపిట ట్ర 2 

అండుగ్ డై. 

“5 

బిజ్ణి చేమం స్రీ. 

కరస, నం. వి. ఆ. స్తీ" నోజివ్వా, బెండ. 
కురాడము. దే. వి. చప్నరము, మంచపు:బందిరిగుడ్డ, 

“డు . .ఇంద్రగోవపు3, బట్టుకురాడమున్ , . 

పంచా. ౫% ఆ. ౧౦. “ఉ,,, తెలిముత్రెపు 

కుచ్చుల లో: నురాడమున్.”” బహు. 6, ఆ. 

౧౨౧. (జా 

కురాళయ = కురాడము. “మ,..గుజ్జి నిద్దాక 

గటీ కురోళములళో నంచెంగష వొాన్పున్ ఎ” 

చంద్రా. ౪, ఆ. ౭0. శుక. రి, ఆ. ౨౨ 

కురాసాని. జే. వి. ఒకానొక దేశము. “మ. అలుకకొ 

ఘాోటక ధట్టికాఖుర పుటీవాల్యకొ గురాసానిపు, 

చ్చలు వో దున్ని...” అము, ౧౫, ఆ. ౧౩౯. 

కరు, ౧, అం ౧౩౫౩౯ 

కురాసాని యోమము. చే. ఏ. యవానిక, 

చేశపుటోమము. ఆం. భా. ది. ౫౭. 
కంచే = కురియించు. “డా...నురల్ , = కొవ్వి 

రులవాన గురించిరి ఖామమింద.,... భో. ౫ 
ఆ. 5౨౦౨౩. శకకంఠ, ర, ఆ. ౧౫౦. 

కురింజే. జే. వి. లతావి శేషము. (జా) 

కురిచీ. డే. వి (క త. కుర్చి. హీం. కుర్సీ 
పా బి + +వట్టి వేళ్ల సుర 

టీలు మేలె రండి కరిబిలు ,., రసిక. ౧ ఆ. ఉగ, 

కరి చీపీంట. దే. వి, (కురీచీ4+పీ:టఎ ఎత్తు కాళ్లపీంట. 
మృ: వి. 3, ఆ. ౭౫% 

కురిడి. చే, ఏ. లోవల సీ రింకినళొ'బ్బెర. (శ ర. పు 

కురిడీ = కురిడి (వాం) 
కురిమింద. బే, ఏ. ఆలిచిప్ప, శంబూకవిశేషము. 

వాంస ర, జ ౧౮౯౬ 

కురిమిడి. దే. ఏ. మడిచుట్టు వేనీనకట్ట, గనిమ (శ. 
రః బా 

కరియించే. దే. సం క్రి (కరియు, ఛా. ప్రే) 
వర్ష ౦వంజేయు; వ. బడంచజేయుం 

ద్ద sii పుష్పవృష్టి గురియించిరి కర్గుపయిం 

బ్రీయంబునన్.” భార. కర్ణ. ౭, ఆ 3౭౫% 

భార. ఆర. 3, ఆ. ౨౦౬. “చ,,, వేలుపుం, గొమి 

శలు కల్పభూజనవకిరకముల్ గరియించిరో 
యనన్.” విక ళ్, ఆ ౨౦. 

రుడాసాని 
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వలసిన 

యవ్వుడ వే. తు. సస్వనవృ్ధి వ్ర, వశ స్థ 

మయ్యె. ” భార, ఆది స ఆ. 3; గ cen 

కురు 

చీర వచ్చెను. “వ, ,.కురుం డనురాజు దున్నుటం 

జేసీ దానికి గురుమేత్రం బజనునామంబు గలిెా 

క భారం శల్య. 9 =p ల౧ంరల) 

కక్ష SI ను ప్రి యు ఖరియును, గురిసిన | కరుణ్. చే. వి. చిన్న కంట్లము. (శం ర 

దుగ్భములు నింద్నకి కోటిగణికముళ్ .” జర, శాం. | కురుమే. డే. ఏ. 

౧, ఆ. ౨౨౧: 8. వ సరించు. “మ. ఖెంకిం గేలి 

వసంతకోక్సలదళ క్రీ క్రీ లె కపోలంబులక్ , నవ 

కాలాగురువ త్రశేఫ లయి మేనం గమృకస్తూరి 

యె,ధహొంభోరువాశే క్ర చెం గురినె సేద్యల్లీల 

వీముంతపుక్, సవనాజాగ్థహుతిపళోమ సంపృభవ 
చంచద్వహ్ని ధూమచ్చటల్. * నివరా, ౨, అ. 

౫౮; కీ, (కైకచ్వమొ చెడి వర్ష జలము లోనం 
బడు. వ్యవ: "= వారిల్డు కురియుచున్న ది. స 

1. కురియించు, కురియంకేయు. “గీ. అసుర 

కామినీ నే క తోయములు రరిసీ, స్ స 

లి త్రివకనర్యదలు బ్రోచు; నెవ్వం డవ్విష్ణుండు. వ 

వారి. ఫూ, ర, ఆ. ౧౫౧; ర, కలుగంజేయు. 

“కీ, .మొల్బలేనగవులు ముద్దు గరియ.” భీమం 
౧, ఆ. ౯౪; 8. ఇచ్చు. *చ.. .కోరినకోర్కు 

లన్ని యుంగురియుదు వీవు... వారి, ఊఉ. ౨, 
అ, ౧౫౬. 

కురుమే. బే. ఏ. 1. దూలముమోందిగుజ్జు, oe 

మదన చతుల'చాతురి నెయ్యపుంగురుం,జువిదలు 

చార్చ విష్ణువద మొత్తుం బురిక్ గృవాలక్షీ 
నాక్న కన్. a ఆమ. ౨ అ, ౧౭; 2. మంచె, సీర 

రభథము.“చ,., పెకొగురుజులమోందం దార్క్ల 

నిన (కొ వగుపుత్తడిబొమ్ల లెక్లెడన్ ,..”” య. 
౮, అ. ౧౫౨. ఏజ ౨, ఈ రాగా విణ, వామ 

నుండు, పాట్టివాండం* (బ్రా 

కురులు. వై వి. (సం. 

1. ఒకజాతిడేగ. (శ రల పిన 
శకుం. ౧, ఆ ౧౧౦; 2. ఈంకలు రాల్చినవథ్నీ 

ఆం. భా, ద్వి ౯౮; ఏ. ఒకరకపు బొణనంచు, 

వాంసన. 3, ఆ, ౨౯ 

కురుమ తేణె. డే. ఏ. వట్టు లే జె, “గ. కురుజు తేచియుం 

గాదెరి కుసుమరనము.” శశాం. 3, ఆ, ళో, 

“వ, , .పుట్టలేనె కజ్ఞ తేచి కురుజు తేణి,.,” 

(వృబంధ. ౧౧.౨ 

- | కురుపు చే. వి. మేయశలవాందు. అం. భా. దిష.౨రాళ. 

కోరును. డే. ఏవి. 1. చళునేత రోగవిశేషము, పశువుల 
కన్నుల నీళ్ళు కాణురోగము. “డి, . ,కంటికురుము 
కట్టూర్పు, కప్పనావురు, , నవ. ౧, ఆ. 30 పు. 

౨౦ వం, 2. (క కుటుంబ నొజ్టెచబొచ్చుతోం 
గంబట్టు నేయుజాతి. (శ. రు) 

కురుమగొచ్డై. చే. వి. (కరుముళగొజ్సైై కంబళ్ల 
చేయటకు: బనికివచ్చుషన్నె నిచ్చుగ్ క్రై. (శం 

రః టాం 

కురుల$. కం కుజుల ౨ కే, 

అలకలు, ముంగురులు. “సీ. వ్ర స్వేదమున దోంగి 
ఫాలంబుతో నంటి యుగ్మ లి నికర లావ్వుగం జె 

భార. విరా, ౨, ప ౧౫౬. “డా, కూకటి 

వేణితోం గురులు కూడకమున్న, , కళా. ౧, 
ఆ. ౨౬. ఆం. భౌ. ద్వి. ౧ర౪; 2. శిరోజములు, 

తలవెం డ్రుకలుం (న్స్ కొప్పు మెల్లన విచ్చి 

కురులు చిక్కె_డలించి తలయంటె నేర్పుతో c 

కురుకు = కూరుకు. (బ్రా) బొలంతి మో రు య. ర్క ఆ. ౮౯. నీలా, ౧, 
కురుక్నేకృము. సం ఏ అ. న, కౌరవులు పాండవులు ఆ. ఏ3, 

యుద్ధము చేసినజే కృము. (నూర్యపు ih యగు | కరువడములం, జే, వి, బ. ఛాన్యవిశేమము. శరీ నివ్వ 

తవతియందు సంపరణంండు గన్నకుమారునిపేరం. రుల్ **..కురువడాల్ కంటసరులు.” వాంస ర్క 

బినీర మగుతే త్రము. “క. అనఘుండు పౌరవ ఆ ౧-౨౮. 

కులవర్థనుం డద్దిననాభతనయం దవతి వివాహాం, | కరువిందము. నం. వి. అ. పుం 1. నిడుము సెల; 

బొనరంగ నయ్యె నిరువురుకును వంశకరుండుపుథ్రెం 2. అద్దము; 8. ఇంగిలీకము; శ, దీ హివిశేనము; 
గురుః దున్న కుందా. వ. వానిపీరం గురుకే శం ర. పద ద,రాగనుణి. లక్స్ స కు త్తకోకిల 
బునాం బరగెి,..” భార, ఆది. ఈ, ఆ, ౧౧ ప, లోచనద్యుతి నలరారు: గురువింద మచెడికెంపు.” 
౧౧5. (కురు(డు దున్నుట వేం గురుమత్త మను రత్న. ౧౦. 



కురు 

కురువు, సం, వి. ఊఉ. పుం. 1. ఓఒకానొకక్ష త్తియుండు. 

దె, ఒకానొక బుత్విక్కు; 3. ఒకానొక వర్షము; 

£4. అన్నము; ర్, వాశుడుళ 6. ఒకానొక 

జేశము. 

కురు వేరు. ద్వ, వి. (కురులు*-వేరు) (క. కురు వేరు 

హీ) బేరము; శేశముే. ఆం, భౌ. ద్వి. ఒ౧* య, 

స్స్ ఆ. కారా. 

కుర్కు_టము. సం. వి, ఆ. పుం. కోడి, 

కుర్కు.రము. సం. వి, అ. పుం. కుక్క... 

కుర్చ = గులు చ. “ది మిక్కిలి చబొడవైన మిగుల? 

గర్చైెన” డి. భల్లా. ౨, ఆ. 3౭ ఫు. 

కుర్చీ = కురువీ, (వాం 

కుర్ణ్షనము* సం. = కూర్చనము. 

కుర్పరము, నం, వి ఆ పుం. 1. మోంచేయి 2. 

మోకాలు. 

కుర్పింయే = కురియించు. _ (కురియ౭ంజేయు “దః 

అదిగాక వారు డిరువదియొక్క_దినము, వదిగొని 

కంచిలో చాన గుర్పింప” బన. ఈ, ఆ. ౧౨ ఏ.పుః 

కుర్మ్యట్టము = కుయుమట్టము, “డొ, ,..కతపాల కర్మ 

ట్రపుచావలుం గ లుగుమానిశిఖామణిం జూచి, , .*” 

సావి, ఈ ఈ ౧౮ 

కుర్యు = కురియు. “ద. ఉడుగక యెడుర్నాత్రులు 

మహోద్ధతి చానలు గుర్యం జూచి... వ 

రొ ఆ. ౨౩౧. 

ద. 
క 

కు ర్వాణం౦ండు. నం. వి, అఆ, పుం. ఛృత్యుండు, చేవ 

కుడు. విణ. (అ, ఆ, ఆ) సేవచేయుచున్న 

వాడు. (చూ. కింక ర్వాణుండుఎ) 

కుజి:గలి. బే. వి బొ. చేరువుసమావము. “వ... 
ఇచ్చోటికిం గఆంగట...” భారం ఆది, ౭, ఆ. 

౧౫౭. దై. ౧, ఆ. ౫౭. విణ దగ్గజ మొనది, 

చేరువను గలది“వ, ౪ పృభాసం బశుతీర్థంబునకుం 
జని యందులకు ద్వ్య్వారాపతిప్టురంబు కుజంగలి 

యిని విని, ..” భార. ఆది. ౮, ఆ. ౧౬౨. “క, 

బాలం గుఆఅంగటిమడుంగుల.. ౪” కువల. ౨, ఆ. 

౧౦౯ 

కుతికులి. బే, విణ, అత్యల్పము. “క, కుఆరుల వేలంపుం 

డెజవలం, జెజివట్టినయటు కె, వ" ఆచ్చ, నుం 

౫౦ “క, వజ తెంచి వనము వెణుకుట్క కుజకుల 

789 కుటు 

రక్కనుల నొక్కకొందణిం లన్ ,విలుచుటంలో 

రామా, ౬, ఆ. = కరే. 

కుజు* బే, విణ. (క. త కురు, వృత్తియందు 'కుణుచి 

శబ్దమున కంత్యవర్డ్మ ను లోపించదా మిగిలిన 

రూవము. దీని కచ్చువర మగునపుడు “జ” వర్ణము 

నకు ద్విరుక్తటకార మాదేశ మగును. ఉదా: 
కుటు" జాసురుఐకుట్టునురు మొ.) పొట్టి; చిన్న. 

“కుణుగ దై” ఆము. ళో, ఆ. శరా “కుజబుగాయడి”” 

శుక. ౨, ఆ, క౦రా 

కుయికు, దే వి స్రోయగు, (చూ. కుటుకలంగొన్యు కుజు 

కులంగట్టుఎ 

కుణుకులుగట్టు. దే, ఆ (క్రి, (కజుకులుగాకట్టు) 

ప్రోయనురాఃిగా జేర్చడు. “మం కుఅుకుల్ గట్టె 

భటాంగముల్ ౪” భార ద్రోో+ ర, ఆ ౮9. 

దష. వారిశ్చం ఫూ. ౧౮౦౪౨ వం, 

కుణుకులుగొను. చే. అ. క్రి. (కుజుకులుగాకొను) 

కుయికులంగట్టు ప్రోంగగుం “ముణిగణాని కరము, 

గొడుగులవణీయలు గుజుకులునొ నుటక్ి భార 

స్తీ" ౨, ఆ. 3. 

కోటుగడ. జే. ఏ. (కుణుౌగడఎ) గడవంటియినువ 

సాధనము, “వ. . .విణీగివడిన కుణుగడలును, . =” 
డ్రై ౫ ఆ ౨౦. [మాలు 

కుణుగొను. దే. అ. శ్ క్వరవడు. (ఆంధ్ర థాకు 

కుజుబేం చే వి. (త. కుణుచు) 1. అచిరకాలము. 

క స్రాణభయంబు ..నిడుపు గలుచల 

ఇప్పుడు దప్పదు,..” ఆము, ౬, ఆ. ౨0 2 

(వ్మాన్వమగుఆచ్చు. “క్క కుబుచలె వం 

దులునజయయగ నూందినను జెలుంం, ఆం. 

భూ. ౭; ఏ, ఒకానొకయశ్వగతి. “చ, పతి 

యలకేజి నెక్కి...కజుచల్ వడి నూకి, 
చంద్రా. ౨ ఆ ౭౦; క, లొచ్చుం,కిొద. సాం, 

ని, మానం, ౮౦. ఏణ. (దీనికి వృత్తియందుం గొన్ని 

యెడల నంక్యవర్ద లోపము.) 1. పొట్టి, చిన్న. 

“కీ కుణుచచేతులు,.,” ఖెరం ఆరం ౧, ఆ 

300. “డం. కుణుచముటల. , .” డిఏ. వారిశ్చం 

పూ. ౨౨౨౧. వం 2. చులకన, లఘువు, “ద్విం 

ననుం గుణుచగం జేసె నరనాథుం డనిన*ి రం 

రా. ఊ ౧౩౨ పు “శా. ..నన్ఫుబుద గావిం 

వకొ దనుక 'మెరక్తురే” ఆము, ౬, ఆ, ౧౦౯. 



పట్టీ 
కుజుచేజడు. ద్వ, అ, (క్రి, (కజుచగాపముు.. కస్త. |కుజుమాఫు, చే, విణ. (కజుశిమాపు) కొంచెము 

కుజు 740 

Wy 
(క ర 

కుయిడే దజంమే, ద్వ న క కి ces థె. చే 

1. తగ్గించు, వ్రానర్టమ చేయు. ...అమ్య్ర 

వటుడు, 

జణేచి.” ఛా, రా, నుం. ళోరా; 2. ఆనక త్యవయిచు, 

లాఘవముచేయు. “క నెల యందురు తామర 

యని, వలుకును రీమోము బుధులు భచ్యామృత 

(గరాజ మరందము, గసలుకంగ చలజే 

నో కిం గుబు చవటీ చెడే.” కాళిం, ౬, ఆ. ౯35. 

we జే. అ. క్రీ" (కుఖుచలం-? 

తొక్కు నర్జించు, మిక్కిలి చలించు. “చ, .,. 

జారముల్ , గుజుచలుది చొక్క ముంగురులు ,క ర్రోంజి 

మటక  బదడచెక్కు_ వేలుపు, చాజవ యొక రు న్ా 

వను. స అ, ౭2౫. 

కుజుచేసేయం. చే, న, క, (కుబుచషాచేయుం 1. 
తోనీపు సీపుచ్చు. “వ, . .నీవును నాపలుకులం గుణుచ 

నల *” భార విరా కి, ఆ ౨౯; 2. 

వ్యర్థము చేయు, “డొ. . .న్యాచిత్తము ఫూనికం 

గుజుచ సేసినసోలముతోడి నకొ బ్రీయో,ద్య ఎత్త 

" విశాలవకమునం. చే జెకునట్టుగ చ్రాసీ చూపి 
న్యాయుకలపొటు మాన్చోము. ,.. కవిక. 3, 

ఆ. ౧౦౭. 

కుజునువ్వు. డే, ఏ. (కుణు-నువ్చష) నాసీరకపు 

నువ్వులు. వాంస. క, ఆ. ౧౨౭. 

కులిపంది. చే. వి. (కుజుశావందిం. ఒకవిధమైన'లేడి, 

(జ్ర 
కుజుపు. జే. ఏ. (క. కురు, క. కురువ్వుఎ 1. అల్బ 

ద్రణము. అం, భా, ద్వి ౧౭౯5 24 వృణము, 
(శర వాల) 

కుణుమట్టము. దే. విణ. (కుజుషామట్టము.) పొట్టినను 
బుష్తీగను నున్నది, (కుదిముట్టముఅని వాడుక.) 

ప్త క కుజుమట్టపు. బొట్టివడుగు గొంత నటోం 
ఇన్.” భాగ ౮ స్మ_౦. ౫3 రా. “మవ్మోస్త్ధర, 

+ + .కుబుముట్టం చైనతో (కం గొని వినరు వెనం 
గూలం౭గా సాలవం క్రూల్ ,, + 'వరోవా, ౧౨ ఆ, 

విం 

కుణుమాండు. డే వ, ఇంటిమూలకచ్వు, (శ ర, ట్రం 

చుఆీ ee గుణుచ | కోయుమాపుడు = కువుమాపు. “*క., 

కోతి డు. బే. వి కుతి, బాలుండుం ట్ జ 

కుజ. జే. వి. ఆవు, గోవు. “వ.. 

మాసినది. “పీ. కుజుమాఫు దడిమంపుంగోకలాేం 

దొలంశేడు కంవమాన నికంబకౌంతిసొంప్ర,.” 

కఫా, కే, ఆ, ౧౦౮ 

కురు మాపుడు. 

బుట్రం, బలవడం గట్టి. . భార. విరా, ౧, ఆ, 

౨౯౧. వైప, 8, అ. ౧౪౧. 

కుణువు. చే. వి ఊరువు, తొడ “వ. అక్కోమలి 

యొక్కనా:డు దనకుణువ్రు దలయంపిగాC గజా 

జినాస్తరణంబున నిజవాథుండు నిద్రైతుండై 

యున్న యవనరంబున, “భార. ఆది ౨, ఆ, 

౧౫౮, గీ. పాణిపుటశీధు పా తృంబు6 బాజువైచి, 

కుణువ్లుతై నున్న కిన్నర నుణుకం దో,చి” పాండు. 
గి ఆ. ౧౩౬; 2, (ఈ కుణువ. కొండమిోంది 

ct త్రోవ, కురువ. అని శ. ర గట్టు; గుట్ట “ద్వి. 
గొల్లముల్ డిస్ట్రచుం గుబువు లెక్కుచునుో 

బండితా. వర్వ* క౫౯ పు. 

కుట్టి. డి, విం 1. బాలుడు, చిన్న పిల్ల వాడు. “ఇ 

కోరు మెద్దియైనం గుజ్టి నీవు” భాగ. ౭ స్కంం 

3౭0౦. ఆం. భాం ద్వి. ౧౧౮; 2. కొడుకు, 

పుత్రుడు. న్ ఎన్న6 గొమరులు కల్లక యున్న 

వారి, కిందు నందును నెమ్మది పొంద దనుచుం, 

బుడమి వేలుపుం బెద్దలం నుడువుచుందు రట్టగుటం 

గుజ్జ లిక నాకు నబ్బవలయుం.” అచ్చ. బాలం 

౫౦. రం, రా, అయో. ౧౨౫ పు. విణ. చిన్నది, 

ఆల్పవయస్సు గలది. ఉదా:కజ్ఞ వాందు, 

కుజ్ణదిమొ. (కొన్ని చోట్ల నిది సమాసో త్తరవద 
ముగా నువయు _క్షము. ఉదా:---కొడుకుంగు జ్ఞ) 

“క, . నందుని, 

ట్ర రాలు “భాగ. ౧౦ ,స్కృం 

ఫూ, ౬౩౨3౩. ౯ స్మ్య_0* ౨౧౫. విణ. కుజ, చిన్న 

వయసువాండు. “సీ. కొడుకుంగుజ్ఞుండు చన్ను 

గుడువ కట్టుంట విచారించి...” వరమ ౧, ఆ 
౧౩౯. 

ధర్మ జేవుండు దన 

pre లేగ శేనిలేంటి జల్జిచందంబున 

వాత్మప్ర ఛమై ,. .ఉన్నధ్యాత్రి, కి ట్రనీయె. భాగం 
౧, స్యాం, 3౯౫, భార. ఆది. ౭, అ. ౧౦౧; 

గి ఆ. ౨౧ 
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కుల, బే. అ. శ్రి (త, కుట్లు.) తూయు. (శ. ర కుల స్త్రీ, నం = కులపాలి. ఇట్లే; కులాంగన మొ 

ట్రా వి కూతు “సీ, పెల్లుగాం బోొలుచు | కలాయము, సరి వి అ పుం, 1. నీడము పక్షీ 
ఫూ రేళ్ల కుజ్జు లసద్దు దొడ్డ యా బెళగువ్వ లాడ్డు. గూడు; 2. ఇల్లు; రే. వ దేశము. 

రవళి.” చంద్రా. ౨ ఈ రాం. కులాలము, సం వి, ఆం పుం, L. కుక్కు_భము ఆడవి 

కులకము. సం, వి, అ. న. 1. నాలుగింటికి కైంగా కోడి 2, కౌళికము, గుడ్డహాబ. 

నుండి యొక కి యతో ముగియువ ద్యావళి; 2. కలాలుండు, నం. వి, అ, పుం. కంథకారుండు,కుమ్వు9. 

చేందుపొట్ట?; 8. సమూహము, పుం. 1. కాకి |కులి. సం. వి. న్, పుం కొండ, ఇ. పుం, చేయి, ఇ) 
క లై 9 y కీ = తుముకిశో 2. మరువము; 8. పుట్ట. ఈ, త్తి వాంకుడున ఈ, యుల 

రలరుండుః నం చ (ఆ. డికి అ కుల శ్రేష్టుడు. అక్క, వదిన, (వె. ని RED (న ౪ న్స్, న్ 

కులకుల. చే, వి. శ్ర మికీటకాదులు గుంపులుగా కులవంతును. 

నుండుచోం గలుగుధ్వని కనుకరణము, (చూ, | కులికించే. దే. స, (కి. (కులుకుథాః డే కులుకం 
కులకులలాడుఎ) జేయు. (చూ. కుల్కి_ంచు 

కులకులలాడు. చే. అ. క్రి. (కులకలలుగాఆడుఎ) | కులిరు, దే. వి. (క. కిర్) శైక్ళము చల్లందనము, 
కులకులమను, (వా:-- పేలు కులకులలాడుచున్నవి, (చూ. కులిరుగొను) 

పురుగులు కోలకులలాడు చున్న ఏ.) కులిరుగొను. దే. మ్మ 8" (కులిరుక్షాకానుం చల్చనగు. 

కులట. సం. వి, ఆ. స్తీ .1l. అంకోటాలు; 2. పతి క కొలెగులు నెలందూండుంలుం దలిరులు నీహా 
రవారిం దడిపి నయమునన్,నలిరుగొన మేన 

నొ త్తికిలలనలు పార్వతికి శీతల క్కియ "వెల 

యన్.” కు, నం, ఇగ, ఆ ౧ర౯, 

కులిశము. సం, వి. అ. పుం, వజ్రాయంధముః పుం. 1. 

ఒకజాతి వేంద; 2. నల్రేరుళ్. 

కులీనుండు. నం, = కులవంఠతుండుం 

కులుకరించు. దే. అ. ,కి.* కులుకు సోనలువాబు 
“కీ చలుకువలంకున నమృకంబు గులుకరింవందను 
తటి త్కాాంతి ధళధశధళ యనంగ,శంబరారాతి 

కులపర్వతము, సం. వీ అం పుం. ,ధానపర్వ కము. 
i మోవానా స్త్ర ములరీతివనిక "లేలిరి యుద్యాన 

(మ బాంద్యము, మలయము, సవ్యాము, శ్రి వనమునకును.” సాంబో. రో ఆ ౨౧ 0 

మంతము గంధమాదనము, వింధ్యము, పారి పంతుల g టు EE 1 
| ఠి ఈ, లి రిపు ౩ ఈ 0 గ్! 

యాత ము ఇవి స_ప్పకులపర్య కములు.) gi OO లుక్కు.) 
గ విలాసముగా కదులు, “వ,..చెదరినముంగురులు 

గై ర్ట చవ న యగుభికుక స్త్ర. 

కులటుఃడు. నం: వీ, అ, పుం, దత్తపుత్తు:డు. 

కులపతి. సం, వి, ఇ, పుం 1. వంశశ్రేస్థువడు; 2, 

వది వేలశిష్యూుల నన్న దొనాద లచేం బోషించి 
(fa యధ్యయనము చేయించు బ్రవ్యార్షి . “ట్ట, మునీ 

నాం దశసావా స్తం యోఒన్న దా నాదిపోహ 

ణాత్ర్, . అధ్యావయతి విప్పర్ది రసౌకులవతిః 

స్మ ఏ. (వాచం 

క్రీ ర్డీ జో గ J కుల పాలీ, సర ఏ ఈ కుల; సద్వంశము సచ్లీ చక్కదువ్వుచు నలనలనం గులుకుచు.. “”శోకొం 

లము గలయాండుదిం సు 
్న 3, ఈ ౨౧; 2. మిక్కిలి సంతోషించు. “క... 

కులపౌలిక, నం. ఏ ఆ. స్త్ర. కలపాలి. కొండయను*గుగూతుం గలిసీ కులిశెడుదొర 
కులము. సం ఏ, ఆ న 1, వంశము 2. జాతి. కున్” అచ్చ, బాలః ౨౩; లి. కోఖించు, ఒవ్వు, 

(ఊదా:---వివ్రకులము.); తె. ఇల్లు. (ఉదా: “గీ, ..కంకణాళీర్ణకలక, లారవములు గులుక 

గురుకులవాసము.) 4, ఊరు; ల్. చేవాము. పుం. నొయ్యార మొలక సాం ౨ ఈ 68౭. ఊ 

పిల్లి. (శే ని రా, 6, ఈ ౧౬ స శ్ర" 1. పూయు “వ... 

కలనుకు:డు. సం. విణ. (త్, వతీ, త కులీనుండు, | _ ఆన్నులగుబ్బచన్నులక్కా సలికినయేణనాఖినవ 
నర్కుులజుండుతి ఇట్లే; రములసంళవుండు, కులీ _కుంకుమనంకుమదాకపంకసం, కలితవిలేవషముల్ 

నుదడు మొ. 41 "హన, యట? ౧౧౬; డ్డి పోయు, ఆష్ట 
yy ఇచ 
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గొజ్జంగిపూంేనె కలికి మేదించినకమ్ముగస్తురి మేన 
గలయ నలందుళ” 

బాగుగా గదుపు; (వేలితో రంగరించు. “గీ 

అక్టగా నగ్నిం గాగినయినుపయినుకం, గులికి 

పోయుండు వీనిముక్కునను జెవుల” కాకీ, 3, 

ఆం ౧౫౫౨. “గీ. పల్మజును దేంటిచిన్ని పాపలకుం 

గులిక్కి పువ్వుందేనియ నుస్తలు పోని పోసి” 

౪ ఆ ౨ 4. చుంబించు, ముద్దు పెట్టుకొను. 

“సి, ,,ఇమ్లోవిం గులికి సేక్కతులు సలిపి,” 
చంద్రా, pa ఆ. ౫ ర్. వ 

వఆఅచు. “చ.. . చీకటుల్ ,గులికెడునీలిదట్రి, , .* ఫ్ 

'వెదచల్లు. 

“కాళీ, య ఆం అ౧లా; త, 

కవల, ర, ఆ. ౨౦౨; 6. చిలుకు, 

“న్నీ కొదలుమాటలు తేచెగులుకుచుం బలుకుచో 
44” కళొ, ఇ, ఆ ౧౯౬; 4 కలంగంజేయు, 

పుట్టించు, “సి,వలపులు గులుకుచెంగలువ క్రొన్విరుల 

తేవలు గానరా సేసక్షొవ్వ ముడిచి.” వరానా. 

3, ఆ, ౧౧౧; లీ. చేయిగలుపు, (బావోబాహి) 

పోరు. “క. కలతలతోం చాంకిం చినందలమిజుం 

గాలుగాలం దాంకించిన మిక్కి_లికాలు గలుగు 

'జేతులంగంలికినం దనచేయి మోందగున్ వ్రేటున 
కున్.” ఊ. హరి, ౬, ఆ, ౧౦౬వి, వే, క్ఫౌంగా 

రప్రుంగుదిలిక వ, , . మేలి మైనకులుకుల రసీకజనం = 

బులమనంబుల మరులుకొనం జాలి,..” స్వాం 

౫% ఆ. ౧౦౧; 2. విలాసము. ఆం. భా. మవ. 

౧౩౯ ౮. వలపు, ప్రేమము, “చం ఒసనరసమ మృ 

దూక్తులుం గులుకు చళ్లేడుచూఫులం గల్లి యొప్వు 
న్కక్షరుణినచేకతగాంగము నెదం లు 

సౌఖ్య మెట్టిదో.” కవిరా 9% ఆ, 3౨౧. విణ, 

L. శ్రుట్లేనది, శృం గారపుంగుదిలిక గలది, 

“సీ గు చ క్తంపుజపిక దా వాత్తకుండయంబేని కల 

వంబు కులుకుగుబ్బలను బూయుం వారస ౧, 
ఆ ౧౨౯ 2. మనోజ్ఞ ము ఇంవైనది “సీ 

కులుకుయబాయపురాచకలిరాకుంబోడులు ,..* 
సీల్రా, ౧ ఈ ౨౭. 

కులుకోందనము. దే, వి, (కోలుకుశ తనము) శోభ, 
కాంతి (చూ. కుల్ము.దనము 

కులురులాండి, దే. ఏ. (కులుకులుఖ అండి) ఏలాసీని; 

స్రీ" “కీ చలప్పు గులిశెడుసింగార 'మొలుక 
ఎవ చు అర అకు ఇ - ఇ లో re ఇలు 
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ముద్దు?, జిలుకకడ నిల్సెం గోనుటికులుకులా౭డి.”” 

శుక ౧, ఆ. ౨౨౭. 

కులంద. దే, వి శోఫ. (శ. రు) 

కుల్కించే = కులికించు. (విలాసముగా దృుల్లించు 

“మ,,,గుబ్బచ, న్నులు గుల్కించు మెలంత 
$3 

లున్. ౨ @ మల టి రె ౬, 

య. | కోల్కు. = కులుకు. డే ఆ, క" 1 శృంగారము గా. 

గుదులు* “చ తెలియదు గాక నీకు సుదతీ రతి 

మెపుణి: జూవవచ్చునో ,, ,కుల్క_వచ్చునో, చెలు 
వునివెంగటం బరునిచెంగటం బోలె: గురంగలో 

చనా.” శుక. ౧, ఆ. ౫౨౯; 2. ఒవ్వు “దరువు. 

ఉరమున వల్టకి గులు, నదియు వారినామమే 

వరునం బల్కు. స్ట మృ. వి ౧, అ, ౧౩౨. న. క 

టించు, వలపు చు “ఊ...మూథకం గుల్కెైడు 

“కళా. ౬, ఆ, 

౧౫౮ వి. పిలాసము*చ....ై, న్యరసం బువ్ప 

గా, ము స్ప చేష్తిశం, బావహి హీలంగ,, 

తిలక చెలంత వలవంతం గుల్కులక ఉల్క 

పాం; డరగండచ్యుతబావృుధార కొనగోటకా 
మాటుచుక - బల్కంగన్ = "సార, ఆ. ౧౨౮ 

విణ. 1. విలాసను గలది; ఓ. గద్దదికము. “ఫీ, 
వసివాట్ల వాడెడువదనాబములతీోడ వలపు 
"దెల్చెడు వు కుల్కు టెలుంగుతోడ. ప వరమ” కి, అం 

౧౦౧. 

కుల్చు.దనము ఇకోలు కుందనము. “గీ. కుందనము గేరు 

వుక్కు_కుల్కు_౦దనంబు, పల్టనము నవ్వుచరణనం 

వల్జవంబు,”” చంద్రా, గీ ఆ ౧౨౫ 

కుల్య, నం. వి ఆ సీ. కే, "కాలువ; 2. తూము 

* శాలువ; ర. నది; శం తివ్బతీంగ; ర్, సాధిం 

కుల్యము* సం. వి, ఆ. న 1. ఎముక; 2. మాంసము; 
ల. వేట; ఓ. ఎనిమిది వో ఇములపరి మాణము. 

విణ, (అ. ఆ. అ 1. సత్కు_లమనం బుట్టినది; 

2. కులహితయమెనది; 3. గొప్పది. 

కల్లా = కుళ్ల. “ళా, కల్లా వెట్టితిం సోక నుట్టితి, +౪” 

(శ్రీ నాథునిచాటువు) 

కువ, దే, వి, (త, కువై.) 1. కుష్టు కుప్ప. (చూ 

కువలువడు.); 2. పంకజ, 1((్జ; 8. కోయిల 
ధ్వని కనుకరణము. (దిని యూ మ్రేజికరూవను 
కువకువ్ఫ “చ, , ,కువకువధక్షిని( బాజుపిశాంగ 
నన్, స్వా వె ఈ రయి 
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కువము, శం, పి ఈ న నువలము, కలువ. ౧౫౯ా. విణ, మోస శూడు, [ర్ల + .ఆక్కు._చాళీఎ పు 

కువరము. నర, సి ఈ పుం, ష్గటుం పరిస, (1; ఆ, ఆఅ రక్క_సు:డు.” అచ్చ. సుం ౧౧౯. 

ఒగరై నది, కువాళి = కువాడి. “చ,.,.మము3 కేణువ నుపహాయ 

కువలము. నం, పి ఆ న. కేం నల్గకబంవ. “దీ నద మెంచి యిలు చేశ్చిను దేవరసొము: జెచ్చి 

ములం గునలకాననవాటి యనుశంక నింపిండిర యాయజవనకుచాళి యింత యందియా ననీ కానక 

శేణి యొదురుొనంగ, గీ...అంధకారంబు మోనపోరితిన్.” వైజ, ర, ఆ ౯౫% 
వ్రబలె” భీమ. ౨ ఆ. 3౫; 2. ేగవండు; | కవాళించు. చే. స, కక్కి. (మాయామోహాదుల చే) 
తె, ముత్యము; 4. జలము; ర్. కలువ, వశీకరించుకొను. “మ మ... ఇ వృకటగే స్నేహ మెలర్చ 

కువలయమను. నం, వి అ న పే, కలువ; 2. నల్ద నాతనివయిం బద్ధావతీకాంత వ్యాలికకావ్వాండీ 

గలంవ పుం, న, భూమండలము, 'మెటుంగుంజూపుల6ం నివాళించెక గువాళించు 
79 

కువలయిని. సం. పె రః స్రీ 1. నల్హగలువతీ=౫; చున్, నిక్క రా ఆ. ౨౦4 

0 కలువలగమూసనాము. | కువిందుండు. నం. షమ ఈ పుం తంతు వాయుండు 

కవలయుకుండు. నం, వ, ల్, ఫ్రం 1. చంద్రుడు; | సాలెవాండుః 

ది రాజు కుని చిలు. డే. ap ఒకరకపుకుట్టి పా త, “చ... చిల్లుల 

| వ 33 
కువలువడు. ద్య. ఆ. ,కీ,* (కోవలుశాపడు) కువ్చ _ సీలిప్రియు దోనితొట్టియుం,గువిచిలు, .,” వాంస 

x, ఆ. ౧౨9 గాలు, ee: cE జవొానపి కం క్ క | 
రథ్యసారథులకా మహి,గువలువడ చేసె...” భార. కువేణి. సం, వి, ఇ. ఈ ప్రై చేంలబుట్ట 

ఆది, ఇ, ఆ, రా. కువేలము, నం. సి, అ, న. కవలయము, కలువ 

కువలేశయు(డు. సం. వి, అ, పుం, విష్ణుమ్నూర్జి. కవ్వం ద. వ స వ స 
కువాడము. చే. ది. |. కవటకృళ్యము. “ది. లోకం వ్ (ట్ర్) 

బులో లేనిలొటతా౭టక న్తే;సీక వాడములన్ని యు బువా వనం కా ప. cere 
మాకు. చెలియు.” ది. వారిశ్చ. ఉ, ౧౯౦౪ (శా సం, వి, ఆ స్రీ li త్రాడు; డి. గుజ్ఞపుక శ్రైము? 

వం 2. కాపట్యము, "మోసము. “ఆ, నీకువాడ 8. అరణి. ఆ పుం న దర్భ. 

"మెల్ల నిన్న రాతిరి గంటి, నమ్మచెల్ల నిన్ను నమ 

కదు నవ్వుగాదు శకేయి న్యావ చకఠాలో నుండి 

కలవరింవ లేచె చెలుల "నెల్ల ల రాధా, ౧, ఆ 

రో౧. 

య. బే. విణ, (కవాడముషుఖ)ు కవటీ, మోస 
కగు “ద్వి. ఈచ్చజ స. నుండి, 

“పష ర్చినయట్టి కవోడివడ్రంి” ద్వి. వరమః ౪౭, 
ఆ. ౫1౨ పు. 

కువాదుండుం సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. బరులదోప 

ములను బ్రకటించువాండు; 2. దుష్టాలాపము 
లాడులాండు; 3. చెడ్డ వాదము చేయువాడు. 

కువాళ్లేము = కువాడము. 1. కవటపు:బని. “వచ... 

ఈకువాళముర్ , తెలియక వెల్లే రాజ యిది లెన్స 

నిజం బని నమ్మినాండ వేలో సా 3, ఆ ౨౦౭; 

గ్గ వాహనము 'మొవొనిగనవుసెన, అం భా, ద్వి 

కుకబ్బసి. నం, పి ఈం స్తీ దర్శాననము, “పీ, వన 

మున న. గుశబ్భృసీశయనాల్సి రతు 
లంగా...” ఫార. ఆర, ౧ ఆ, ౨౧౦. 

కుశము. సం. వి, అ, పుం, 1. కుశద్వీవము; 2. పలుపు. 
నః జలనుు. 

కుశలము, సం వి. ఆ నం 1. శేమము; 2. శుభము; 
3. పుణ్యము; క పూర్థత. విణ. (అ ఈ అ) 

1. శేమమెైనది; 2. శుభమెనది; శే. పుణ్యము 
గలది; ల్. చేర్చు గలది. 

కుశ స్థలి. సం విం ఈ స్రీ ద్వారకం 

కుశ్నాగ్మీయము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1, కుశా 
(గృమువంటిడి; ద, నూత ము. “మ్మ, విలనదర 

విశుద్ధవృత్తులం వయోవృద్ధుల్. కుశ్నా గీయబు, 

ద్ధులు, ఆది. రా అ. ౨% 

వి" సం ని ఈ? స్త నాగటికట్టు, 
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కుశికము, సం వి, ఆ. ఫుం 1. నూనె మొవాని! పులు తిట్లు మోరికొట్టులు జారు డసమసుఖం 

మడి; 2. తాండ్ర,శ; 3. మద్దిపోం బుగం వాకొనుు, బసవెద్దగు మగండు మండివడుం 

కళికుడుం నం. వి, అ పుం. ఓజకానొకరాజు, విణ. గునుమాంగీ.”” శుక, ౧, ఆ. ౫3౩౦. విణ, మం 

(అ, ఆ. అ.) మెల్లకంటివా:డు, దము. “డి. కుసిగుంపు నడకల కో జెబాంవకలు, 

కుకీలవుతు. సం, వి, అ, పుం. 1. నటుడు; 2. ఆనమానగతి వచ్చి... అ. మ క. ఆ, ౨౩౦౨ 

వంది; రి. గాయకుడు; ఓ. యాచకుడు; ర, పు ౨ వం. 

వాల్మీ క్రీం కి నించే, చే. అం శ్రీ కనులు, అక క్తి చే దుఃఖాంచు. 

కుశుడు. సం. వి. ఆ. పుం. సీతారాములశ్యేస్థ | (శర ట్రా 
ఫు చ్తుడు. వీణ, (అ, ఆ. ఆ) 1 మదించిన | కుసీలింత. బే. వి. అత్చ_ప్రిచేం గలిగినదు8ఖము. (శ 

వాడు; 2. పావము వేసీనవాండు. రం ట్రా 

కోకేకయము. సం. వి, ఆ. న నీటియం దుందునది. | క్రసీదము. నం, వి. ఆ. నః వడ్డి వ్యా పారమువలన చేయు 

పద్మము. పుం. 1. సారసవక్నీ; 2. కర్ణి కారశై. జీవనము. 
కుహైకువు. సం. వి. ఉం పుం. ఓ సూర్యుడు; 2. | కుసీదుడు. సం. విణ. (అ, ఆ. అ కుసీదము కల 

అన్ని జేవుండు; 3. కోయి. వాడు. 

కుషీ* హిం. వి. ఆనందము, నంతోషము. 
కునుంచౌా. EL సిం (సం, కనుంఛ$) ఎఆయిపు మించిన 

కన్గయు. సం. వి ఆ, పుం. న. 1. మహారోగము, 2.| కసుపురంగ. “సీ. కనకపుప్పుముల నొప్పినకు 
ఇెంగల్వకోస్తునో. విణ. (అ. ఆ. ఆ) భూమియం। సుంబాపాగ. ..”వేం మా, ౧, ఆ ౧౩౪౯. మృ. 
దుండునది, వి ౧, ఆ, 3౨౨. 

కుష్టి. సం. విణ. (న్, సీ, న్ ఎ కుష్టరోగము గలవాండు. | క్రసుంభము. సం, వి, ఆ ఫుం. క, కుంకుముళ; 2. 
కుష్టు = కస్ట (వా) కమండలువు. న.1, కుంకుమపువ్వు;2. బంగారము. 
కువ్హలము. సం, వి. అ, న 1. ఛేదనము; 2. ఛాద | క్షసుంభరాగము. సం. వి. అ. పుం. నాయికానాయ 

నము; లీ. ఏికొనము. కుల ఫూర్వానురాగ భేదము, బయటికి మాత్రము 
కహ్రైండము. నం. వి. ఆం పుం. 1. గుమ్మడి, 2 విశేషముగాం గానతై లోపల బొత్తిగా లేని యను 

గర్భపిండముం రాగము. (నాయికానాయకుల ప్రూర్యానురాగ 

కసి, దే. వి, (క కసి 1. సన్నముగాం చెక్కిన) ము మూండువిధములు. 1. నీలీరాగము, (పెకి 
మంచమువట్టై మున్న గువానిచిపర, పట్టికాగ్రము. కోభింపకున్న ను హృదయమున గాఢముగా నుండి 

ఆం. భా. ద్వి. ౧౬6; 2, అవయవములసంధి. యొన్న:టికిని జెడనియనురాగము; 2&2 మంజిస్టా 

“నీ, పసీబాలుం డగునాండ బండిరూవముడైత్య రాగము. (మైకి మిగుల శోభించునదియు "ెన్న6టి 
పీరునిం గునులకు వితుగం దన్నెలొ చిక్కభా. | కిని జెడనిదియు నగుననురాగము; 8, కుసుంభ 
ఆ. ౧౭౨; 8. మొదలు మూలము, “కం, రాగము 

కుసుమళరానునివిల్లు కుసులకు విలీగెన్ =” కకు.| కునుని* చే. వి. వామనుడు, పొట్టి వాడు. ఆం. భా. 
౧ ఈ ౧౭౯ శక్తీ, కార్శ వ్రు; ర్, దుఃఖము. ద్వి, ౧-౨5. (తా 'కుసులోముద్రి,.) 

(ఆం. వదం కుసుమ. యం, దే. వి (క. కునుంబె. తం కునుంబం.) 
కుసీంచు. చే. ఆ. క్రి" 1. కృళించు. (ఆం. పదు); Li ఒకజాతిచెట్టు, (శ రబ; 2, ఒకజాతిఫూల 

2. దుకఖించు. (ఆం. వద మొక్క. ((బ్రా.); లే. ఒకవిధ మగుసస్యము* 
కుసీసుంపు, చే. వి, ఓ బాధ, “క, రుసీవంటీదాన బం 'ధాన్యవిశేషము, “పీ కనును వెల్ల గ నెయుం 

నన్నీ, కుసిగుం ఫొనరించి యేమి గుడివెదు,.* నోంగు జనము వొంస ౮౪, ఈ ౧౨౭; ఢీ 
చేం. వంచ. ౧, అ ౨౫౨ ౧, ఈ కంగా 2. సుంకు ఆం. భాం దః ౨౩౭. వై, వి, (ఫ్రం 

వినును. “ళం కొనరువమాట లలుకలుం గుసినం|  కనుంభఖ) "1. ఎణుప్పు మించినపనుపురంగు “గీ, 



కుసు 

కోముదెకీ దొరముననుండి 

షండంబులకు వేడ్క. గాపువచ్చు, కొదమకుమైద 

కడజెక్కుం గుసుము పెట్టా, నభినవం బైనవ ప్రధమ క 

సం ఛ్యాగమంబు” నెష, రా ఆ, వో నో కునుం 

భము. “సీ. వసీండికములతోడి కుసుముఫ్రూవన్ని య 
నిద్దంపుంబుట్టంబు నెజయం గట్టి” కాకి ౭, 

అగి. 

కుసుమధన్యు (డు. నం, విన్, ఫుం మన్మ్య థుండు, 

కునుమఫూరాజనాలం. ద్వ. వి. బ. ధాన్యవిశేషము. 

హంస. రే, ఆ, ౧౨౮ 

కుసుమము. ఉభ. వై. వి, కునుంభ వర్ణ ము, “క. కును 

మం బబ్బినవి ధమ నం) బనుపున వార్తించినట్లు 

బంగారమునం, బన నిచ్చినగతి సంద్యా, వసరం 

బున నింగి యరుణవర్ణ ౦ బయ్యొన్. నము 

- ౨౭. బం ఛాన్యవి క్షేమము. ఆము. ఖల. ౬౬, 

నం. వి. అ పుం న. 1. పూవు; రి క్పీ స్ర్రీరజన్సు; 

ర. వండు; శ. కంటిలోనిపువ్వు. 

కునుమాంజనము. సం, ఏ. అ, న. ఇ క్రడిమలమునుండి 

తీయుకాటుక, పుష్పాంజనము, 

కునుమాకరము. సం, వి ఆ. పుం 1. తోంట; 2. 
వనంకబుతువు; 8 ఫూగు త్తి. 

కోసుమాగమమం. సం వీ అం పుం. వనంకబుతుపు. 

కునుమాధివము. సం. వి. అ. పుం. చంపకము. 

కుసుమాలు(డు. సం, వి. ఆ. పుం, దొంగ, చోరుడు. 

(కల్ప) 
కుసుమ్మాస్తూ (డు. సం, వి, అ, పుం. పుష్పబొణుండు, 

మన్యథుండు. ఇటే: కనుమాయుధుండు; కుసుమ 
బాణుడు, కునుమశరు(డు కుసుమేనువుమొ. 

కునుమించేుం సం. ఆ. శ్రీ పుష్పించు, ఫూచు. (బ్రా) 

కుసులం = కుసిలించు. (శ్ర ర. బ్రైఎ వి. l. దండ 

కడియము. (బి. కుసుట్ట) “సె శో * సందిట నిరువుక 

నొందుషైడికునుళ్ళనందంబు నొందు రుద్రాత 

రోడ్డ కహా 

కొ త్తవిరియు, కనుల | కుస్టు. వే. ఏ (నం. కద్ధ) కస్టరోగము. ఆం 
భౌ. ద్వి. ౧౨౮ 

కుస్తుంచే. చే. న ( స. నేల బుజ్జసించు, లాలించు. 

క్! * నిండుకౌంగిటుం 7 శే్చే సమిమెం దోండేలు 

గొదమచింబోతును గు రించే. కాశీ. ౨, ఆ 

౪ళో3; ఓ. (లాలింబు కట్టు. “ద, ,అతం డెదల: 

గ_స్టరింవలన్”* యః ౧, ఆ. ౭౭. (శర 

పా. 'ము_స్టరింవ(గన్” ముద్రిఎ; లి. ఓదార్చు. 
“క పొరలి యేడ్నుచు నుండనబ్బోటు 'లేలక ప్రీ పై 

వడెదమ్త యని యర్తి కుస్టరింత” సా. 3, అ. 

ర; 4 శాంతి ఫాందించు. *'ఉా..,,పంచశర 

వ్యథం దలంకుఖావము 'ేగతిం గు_స్టరించెదన్లో 

విక్ర, ౬, ఆ. 3౮; ర్. ఒప్పించు. “గీ, సమ్మ 

దంబున వనుముంతు( డుమ్లలించి, కూరి ర బంధుల 

నందజం గు_్జరించి, బతి వ వ్రకాధర్ష 

కీల యగచయం బ్రాణవడ మెనయిలాలిపెష్టం జే 

శుక. ౧, ఆ. ౧౮౭; 6. కొలుచు. ' ర్ల కుండలా 

ముఖతీర్ణంబుం గున్టరించి” భీమ. ౧, ఆ. ౨౧; 

7. ధరించు. క్వ రీకుంతవభమునం జేవ్చక్క 

సవరించి కురులమైం అిన్నిపూంగు_న3ి౦ంచి కాశీ. 
2, ఆ. ౧౯౭; 8. కప్పు. “సీ, జాలినీలపుందాళి 
చాకచక్యప్రభల్ కస్తూరినెజిపూంతం. గుస్త 
రించి సా, ౧, ఆ, ౭౯; 9. ఆజ్లాపించు. “సీ. 

బిరుదువస్తాదులం చేక్వేర నాజాడ ముస్తాదుగా 

నిల్వం గుస్టరించి” రంగా, ౨ ఆ. ౧౯౮) 10. 

సంతోషింవంజేయు. (చూ, కుస్తరింపు) 
కుస్తరింపు, చే, వి. (కు స్తరించు. ఛా) సంతో 

“హీంకువు, “డి, , ,జారిణీ, 

జారులకు _స్హరింపు జలజంబులకుం దలవంపు,,, 

చీకటిగుంపు... ల వి ర్క ఈ ళోం. 

కుస్తుంబరి* నం, విం ఈ, స్త్" ఛాన్యాకము, ఫొ శ్తీ 

మిరి. 

ఉల్హాసకారణము. 

ఫూసం 33 శుక. లి అ. విం; ర్త (నం, కుశలమ్.) కుస్తుంబురువు, నం. వి ట్ నం కుస్తుంబరి. 

సుఖము, సౌఖ్యము. (ఆం, పదు 

కుసూలము, నం, పి, అ. పుం, ధాన్యము పోయం 

పూక; గాదె 

కుసృతి. నం, ఏ. ని శ్రీః 1 చెడ్డనతవడి; om ఇంద్ర, 

జాలము. విణ. (ఇ) దుర్వృత్తి గలవాండు. 

కుస్తుభుండు. 2, 

సూర్యుండు. 

కనకము సం, వి ఆన మ, ఇంద్ర వ 2. 

మోహము, 

కువాన. నం, వి ఆం స్తీ" కపటచర్య. 

నం. చి అం పుం, Ll. విమ్ణువు; 
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కుకానము,. సం. వి, అ. పుం, 1. ఎలుక; £ పుట్ట 

న, మాయ. విణ. (అ, ఆ. అ 1. ఈర్ష్య గలది; 

2, మాయ గలది. 

కుహారము. సం. వి ఆ. న. 1. రం 

లె. తొజ్ఞ; 4. చెవి. 

కుహువు. సం. వి. ఊం స్త్రీ, 1 చంద్రకళ కానరాని 
యమావాన్య; 2. కోకిలధ్వని. 

కుెహీళి. నం. వి ఈ. స్తీ . దట్ట మగమంచు, మూడ 

మంచు. | 

కుళము. దే. వి, (త. కుళమ్ కొలను, చెణున్ర “గీ... 
ఇవి మఠంబు,లివియ మణీమయపుందంతు లివి 

క్షళంబు,లు  .. చెన్న.” 3, అ, ర 

కుఖాయ = కుళ్ళాయ, “కః, శిరమున మిసీమికుళా 

యలు ధేయించి చెలంగి రఖలతరుచరము 

ఖ్యుల్ +” ఉం రా, ౫ ఆ. ౨౭౦. 

కుళాయి వై.వి.కుళ్టాయ. యః, ౧,ఆ. ౭౫. ఆఅంంభాం 

ద్వి. ౧0% 2, నగరములలో వివిధ ప్రదేశ ములకు 

నీటి నందించుగొట్టము. (వా) 
కోభీరము. సం, వి, అ, పుం. కర్క_టము; 2, కర్యట 

కరాళి, 

కుళుపు, దే. వి. ఉొంగరమునకుం బొదిగెడివిశాల మగు 

మణిపిశేషము. “చ...అచ్చెరు వగునీలపుంగు 
భుపు చెక్కిన మేలివసిండిముద్దుటుం;గరము , =.” 
చంద్రా, ౧, ఈ. ర 

కోళ్ల? = కుళాయి. “లయగ్రాహీి, ..బురుసావని బెడం 

గుగలకుళ్లై., రా, ఏ. 9 అ. ౨౯. 

కుళ్ల యరుళ్లొ యి. “క తల గలిగినకుళ్లైయలు, , ౪” 

సా, ౨ ఆ. ౧౬ (శ. ర. పొం 

కుళాయి. వై. వి. (సం. ఖోలకకి. క. కుల్ణాయి. త. 

కుల్లా.) 1. చిన్న టోపి. “సీ, చరిజనంబులు వీంయ 
సురంటి తెమెరల బంగరువ్రాకకుళ్ళాయి కళలు 
గడల,” చంద్రా, ౨, అ, ౯౩; 2. సవరము! 

కక్ష చేరోజుబులకుళ్లా, యారాజకో మారుశళిరను 

నందు దలిశ్చెం,గారణ మానవనందకుమారక 

మస్తాగ్తవింఛమంజరి యనయగన్.” సొంబో. 3, 

ఆ. 2, 

కుళ్ళు. చే. అ. క్రి. 1. చెడు, పాడను; 2. దుఃఖంచు, 
విబారించు. “గీ. రాజముఖులార వరముఖాంభో 

జలార, ఇభారుబినబావుులార రంభోరులార, 

(ధ్రము; 2. సవా; 

కూంకం దే. ఏ. కే. కాంత. 

కూ 

కందలాణ చేల ముడుంగుచుం నంద ేల,కుళ్ల రగా 

చేలతలవంపుగొ క్ల వేల” చంద్రా. ఈ, ఆ 

౨౫౮ (పెరెం డర్గములకు నుదావారణము. వి. 
1. మనోవ్యధ. (వా; 2. కావట్యము. (వా) 

3. కుళ్లి నవదార్గము. “గీ, కుట్ణుందిత్తికిం గవిసిన 
కుక్క_వో లె.” రామలిం. ౮౨. 

కట్టకుట్ణు. చే. వి. దస్గటయం దగుధ్వని కనుకరణము, 
ws .కుట్టకుట్ణన దగ్తుకొనుచు,నుండు మనుజుండు 

జర కన్ను నిండ ముం” శివధః ౫ ఆ. జరా 

కుట్టాను. డే, అ. శ్రీ (కుట్ణ+4కాను. స్వార్థమున 

దుఃఖుంచు. “కీ గాలకీయనుందల నించుకొన నై తి. 

గా యంచు గొల్లవాం దూరే కుళ్టుకొనంగం 

శుక. ౨, ఆ. 1౬5. 

కుట్టపోతు. దే. విణ, (కుట్ట4పోతు.) దుఃఖశీలంండు. 

(శ. ర. ట్రం 

కరా 

కూ. జే. ఏ. 1. కూయు, 'మొజ్లి. “ఆ, అకట యాండు 

కూయం నాలకూయును లాయి, వారిశైన నరయ 

వలయు... భోర, విరా ౨ ఆ ౧౭౭; 2. 

పిలుచునపుడు బదులుచెవ్వునపుడు నెచ్చరించు 

కొనువదను. (శ రఎ; లే. కోయిల కోడి మొ. 

కూయుటయం దగుధ్వని కనుకరణము. (వాం) 

“మ,..మ త్రిల్లుకో, వెల 

సీకారులకూ(క పాట లమరన్, ..”” య. ఈ, ఆ. 
౧౨; 2. అఆపు. “గీ, తోక యల్లాగ్సి శేవువం 

గాక బెట్టి” అచ్చ. నుం. ౧౦౭; శ. మొట్టి. 

“ని, ఒకమూల దాగి మేదకులకూంకలు విని కలగి 

పయ్యెద మేని గప్పు వెలది.” దశా. ర, అ. ౪౫; 

4. క (చూ కూంతపెట్టు) బం చీవాట్లు, 

(చూ. కూంకలు వేయం 

కూకటి. వై. వి, (నం. కూటకకి 1. కుంకటి, ళిఖ; 

ముడి, “ఆ. వాడి యైనక త్తి వాతియమ్హునం గొని, 

వగతుశిరము చెక్క లెగయ గొణీంగి,నరుల శెల్లం 
జూడ నవ్వగునట్టుగాం గలయనై దుకాకటుల 

నొనశ్చిి భార. ఆర, ఇ, ఆ ౨౫౦. “ఊ,,, 

కూంకటి కందక ఫాలవట్టికళ్ , విద్దము సేయు 

ముంగురులు ,..” అని, ౨ అఆ ౨౧; పిల్ల జుట్టు, 

కాకపక్షము. ఆం. భె ద్వి ౧ర౫ కాశీ ర, 

ఆ. ౬౯; 8. చెమిలీపింఛము. ఆం. భె ద్వి, 



కూ 

గాక; డీ. శిరోజము, “సీ - జడలయల్లీక యూడ్చి 

నంపెంగనూనియ: బిన్నకూంకట్ట జొబ్బిలల 

నంటి.” వార, ౨ అ ౧౦౪౭; ర్, తల్లివేరు. 

“టా, ఈగ త్తపుగుబ్బలాండిజడ కూకటి చీకటి 

మూలదుంపకు,,.”విజ. ౨, ఆ. ణం౦రా విణ. 

1. (పృధానము. “ఊఉ కూశటివేణితోం నరులు 

కూడకమున్న .. కళా. ౧,2౬; 2. లేంతదిం 

“క, , ఆరఘుకులతిలకు లనుది నాభ్యుదయతనూ, 

బచారిమం "కటి ప్రాయము, వానై **రానూం 

కి ఆ. ౧౮౭. 

కూంకటిగుడ్డంగి. ద్వ. వి. దాత్యూవాపక్నీ, భరతవక్నీ* 

(ఆం. వద 

కూంకటిగువ్వ = ద్వ. ఏ. (కూంకటిచాగున్వం. ఒకజాతి 

గువ్వ ఆం. భౌ. ది. ౯౮. సాం. ని. తిర్య. రాణ, 

కరూంకటిమువ(ం ద్వ. వి, (కూకటి మువ్వ. ఒకజాతి 

కక్షీ, ఆం. భా, ది. రొగణ. 

కూంకటిమూంగం ద్టం ది (కూశటిఢమూాల 

కూంకటిమువ్వం ఆం. భె ద్వి, ౯౧. ఆం నం 

తిర. గో 

కూశకటివేరు. ద్వ. వి. (కూశటి+-జేరు) కల్లికేకు. 

“క కూకటి, వేట్టండకొ ముసీ(డికొనలు విజు 

చుట గాజే.” వ్రబోధ. ¥, ఆ. 3. 
కూంకపెట్ట. ద్వ. వి. (కూడయ పెట్టు) కేక కందు 

దూరము, క్రోశ్ళప్తమాణము. “గ్ల దాని 
చెట్టులకు చెల్ల నరగూంక పెట్టుపొడువు- వరావా. 

౧౦, ఆ. ౧౨౬ అ. క్వ = కూంక వెట్టుం 

కూయకరించే. చే. అ క్ర" చీవాట్లు పెట్టు, మందలించు- 

“కీ శ్రేచి చ. నూయరించి పోవు” సత్యం 
ల ఆ, “౮. 

కూయకలిడు. బే. ఆ. శ్రీ (కూయశకలుఇడు) 1. 

కూయుు కూంకపెట్టు. “గీ. తలిరుంబోండుల 

డెందముర్ తల్పడిల్లం గనూశకలిడుకొంచు 

నంతయు: గొఆంకలేక, యాగడంబునం బురి 

విచ్చి యాడె జేమి” సీలా, 3, ఆ. ౨౭; 2. 

శకేకలువేయు; అల్లరి చేయు. “క్క నాకొడుకును 

నాకోడలు, నేక తమునం బెనలం బాము నీఠండు 

"వె వపం,నోక శలెజుంగకో పాజీనంగూయశలిజె౯ 
సీనుతుండు గుణమె గుణాధ్యా” భాగం ౧౦. 
నర పూ. 3౨౫ 
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కూశలం'వెట్టు = కూల వెట్టు. (అజుచు.) “క ఆంకట 

మలవములమాడుచుం, గూశలువెట్టుచును జయట6 

గువలయనురు ల,క్షైశల నుండల నీ క్రీవీకకా 

భుజియింపందగుచాె విప్తవళేణ్యా.” శేష. ౧, ఆ, 

(క. రృ 
కూయకలు'వేయు. దే. అం క్రి. (కూకలు+జేయుఎ 

1. శీకలిడు,. శేకలువేయు. “సీ. "తెరు వడ్డు 
కట్టంగ మరునికింకరులకుం సాశలు చేయునో 

కోకిలంబు.” పి, శకుం. 3, అ, 3౫; 2. చీవాట్లు 

పెట్టు ముందలించు. (వాం 

కూంక'ెట్టు- చే. అ. క్రి. (కూకతపెట్టు) 1. 

కూయం, “క నురగాలి యొదురువీచెను వజ 

డెక్క_టం సాక వె్ట్టు వనుమలి వణంశెన్.. 

మె. ౨, ఆ. 3; 2. శేకలంవేయు. “జ ,,,దిశల్ 

వడరగాహాశవెట్టుచున్.” రామా. ౯, ఆ. ౧౦౯, 

కూ౭కవేటు. బే.వి, (కూశక వేటు) జేకలు విని బెదరి 

మోందంబడి కఆచుపాము. “సీ. కూత వేటులు 

చిలుగులియలం ఆతాంచులం.. -"”దార్షారా, ఆ, ౯రోః 
గ 

కూంకు. బే. ఆ క్రి. క్రంకుు అ_సమించు ఆం. భా. 

తృ. ౯౭. “ఆ మూంక6 గూడి 
టోటె 

టె (క. నం రం 5, ఆ, ౧౨౪ 

కూంకుడు. జే.వి, (క, కూగటి ) కుంకుడునేో, లక్ 
క్ట 99 చీకిరేను కాంకుడు చెమ్లు చ్రేంకణము. వాంసన. 

ళ్, ఆ. ౧౧. 

కూత. దే. వి. (కూయు. థా) 1. ఆజప్పు ఆకా 

శము. “సీ, .. చరభృతమ్ముల శేంచి కూశయలం 
వేయించెం గొదు మయొుకళతెోి చందా, ఏ, ఆం 

జై లీ 
₹ 2౭2. ఆం, భా చః ౧౧౫ గ్ర చక లాపము. 

“చ...పీసీ యేమిటికకల్ దల పెట్టినదాన విచ్చ 

టన్ ,చలియము గాని నీవు "పెనం దిమృరికూంతల 

'దానవే కదా.” కళా. ౫ ఆ. ౫౦. 

కూంతశతైదువు, దే. వి. (కూంతచాైకై దువు) శంఖము. 

చేంక. దేవ. ౨౦. సాం. ని, చేవ. ౧౪ 

కూత చేల = కూంక పెట్టు ఆం. భా, ద్వి, ౯ 

కాకక జం చేల = కూంతనేల, ఆం. భా వ. లం 

కూంతచేటుదూరము. = కూత చేల. “సి. విను మిచ్చ 

టికి గూంత వేటుదూరంబున. గల దొ కత్రా చాదనము 

a) వారిళ్చ. 3, ఆ.) ౬౫ ఇటే: సళ కటి 

మర కరకు, ౨, ఆం ట్ర 
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కూతు. చే ఏ. 1. కూతురు, పుర్తిక. “సీ వడసిరి | కూకురుగుం డే = కూకురుగుండడి. ఆం. భొ, దిష+ొ కి, 
చలువురం గొడుకులం సూకుల ,. ౪“? భౌర. ఆది. 

3, ఈ ౫0. ఆం. భా. ద్వి ౧౧౧; 2, 

ఆండువిల్ల, నీ శికువ్ర. “వ, ..శకుంతరక్నిత మైన 

కూంతు. ., నెత్తికొని వచ్చి...శకుంకేల యను 

నామం బిజి...” భార., ఆవి. ఈ, ఆ. ౪౭. 

కూంకురిబిడ్డ. జే. విం (కూంశురుగాబిడ్డ)..ఈతనకూ:ళతు 

రగులక్షీకిం గూంతురు = గంగ. ఆం, చం. చేవ. 

53. 

కూంతురు = కూతు, దే. ఏ. బో. 1. పు శ్రీః కమారి. 

“గ్, లతాంగి దుశ్శ్ళల యనుకూంతు రమరం 

బుక్రై” భార ఆది ౫ ఆ ౧౦౮ అ. భా. 

ద్వి ౧౧౧. “క...నీకళూంతురి సీయం జూడ: 

గలుగున్. ..” పార్వ. ౫, ఆ ౭౨; 2. ఆయు 
ఏల్ల. “ఆ . .;నలినవదన యెన్ని నా నైనం జిన్ని 

కూంకురవు. ..” కళా. ఈ, అ, ౬౭; 8. ఆడుది. 

“ఆ. కొడుకుం గాంచు రాచకూంతు శద్దానిది, 

నట్టివనికి నుచిక మైననమయ, "మొదవెం దడయు 

టింక నొచ్చదు.,..” భారం ఉద్యో. 9, ఆ. 
యొగ్, 

కూంతురుబుడమ. దే. వి. (కూంతురుగాబుదమం) 
నాయగుదోనశో. ఆం. భా, ద్వ. ౬&౧. 

కూకి. దే. వి 1. పావురము. “చ కొనరులొ చెక్కు. 
నొక్కు.టలా కూకిరవల్ పలికించి వల్కటో.” 
అవా. 3, ఆ. ౧౯; 2, దకజాతెపావ్రరము. ఆం. 
ణా. దష. ౮౯, 

కూకీ = కూకి. 1. పావురము. ఆం. సం. తిర్భ. ౧౩; 
2. ఒకజాతి పావురము. “క. *..బకదార్టును గూ, 
కీలు ననెడుపేరులం దగినపార్వములన్ = సా, 
౧% అ ౧౫౭. 

కూకీవలుకు. జే. వి. (కూకీశాకలుకు) పౌవురాపలుకు; 
రతికూజితము, ఆం. భా. ద్వి ౧౮౦. 

కూకు. చే. వి. 1, అమిక్షపాలవిజటుగు, ఆం. ఛా. 
ద్వి. ౧౭౨; 2. తువియ, ముక్క (చూ, కూకులు 

వత్తులు 

కూకుదుండు. సం, వి ఆ, ప్రం. 

దానము సఈత్కా_రభ్రూర్యక ముగా జేయంవాండు. 

కూకురుగుండయి. డే. ఏ. వత్నీవిశీషము, దాత్యూ 
వాము. (శ, ర. ట్రా 

కూకులువత్తులు. చే. వీ, బ. (కూకలుగావత్తులు) 
తుత్తునియలు, ముక్క_ముక్క_లు. “ఉఊ,,.రోము 

పుంగుమైలం చార్గ్వభూజనులు కూకులంవత్తు 
లంగా, ,,కుంజముల్ , గొములం జిముదాని నొక 
ఫఘాోరవరావాముం 7గాంచి...” వేం వంచ. ౨, 

ఆ. ౧౦౫. ౧, ఆ. ౯. విణ, కల:గినది, క్షోభించి 
నది. “క చిలువదళవాయం లప్వుడు, . **.క్యూకులు 

వత్తులునై మొనతల్క నిలువక శేసోహికడకు నెలి 
జెడి పాజన్.” క్రై. ౭, ఆ. ౧౦౨. 

కూకువు. చే. వి. ఎనిమిచేండ్లకన్య. (బ్రా) 
కూగు. దే. వి. (క. కూగు) కూంతవేటుదూరము. 

“ది. కూ గంట నొకొొ_క్క_కూటంబు గలదు.” 

పండితా. పర్వ. కోరాం. పు. ౧౭. వం, 

కూచము, సం. వి, అ, ఫుం. 1. కోచమం* (కల్ప; 
8. వమంగు. (కే. ని 

కూచి. ఉభ. చే. వ. (క. కూచి 1. (హిం. కూచ్ 
దండయ్మాక్ర .(చూ. కూచి సేయు.) 2. శౌర్యము, 
' శా, ..౨౨వానిం జూచిన నీకు నిన్నుర గనుం 
గొన్నకా వానికిక్ కోకను,ధానం బొంద 
శేసినవ్వడుగదా నాకూచి లేకున్నచో, చేజీ 
రంభ చె, ..” కువల. కి ఆ. రరా విణ. 1. వాడీ 
మైనది, “ఉ,,,వరన్నరవీ కణంబులక్, గూచి 
'మెజుంగుబల్లి లుకుగోలల పాలయి,, “చంద్రా. 

౨ ఆ. ౧౩౯; 2. వికసించినది. “గీ. నల్ల పృజపై 

నరగ దండు వెళ్ళ 6 దలంచి, రొజు చేయించు 
వెలిగుణారం బనంగం, దోనె బాండివు ప్రాచిం 
దోడ్తోనయందుం గువలయదళము లవ్వుడు సూచి 
యయ్యెం” సా, ౨, ఆ. ౧౬౧.నం.వి. ఈ. సీ. 
1. ఆడుది 2, ఆ.జేనుంగు. (కే. ని) 

కోచిక. నం, వి, ఆ. స్తీ" l. కుంచె; 2. తాళపుంజెవి, 
కూచిమకము, వై. వి, సొతానిమళము. “సీ, తనది 

కూ చిమకంబు తమృుండు బౌద్ధుండు సర్వేశ్వర 
మతంబు షుడ్డకునిది.” వేణు. ౬గా 

కూచిమారము. వై, వి. పోకిరితనము. (బ్రా) 
సాలంకృతకన్యా కూచిమారుండు, సం, వి అ. పుం. 1. పురుషజాతు 

ఆలో నొక జాతివాండ్యూకామించిన స్త్రీకి మందులం 
మాకులు సెట్టి బాధించువాండుం (భద్రుడు, 
'పొంచాలుండు, దత్తకుండు, కరూచిమారుండు, 
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మనోజ్ఞుండం నని యైదువిధముల పురుషజాతు లని 
శు, సం లౌ వా ౧౮౫. నాల్దుజాతు లే యని 

న్ ర సూ. ని డె, కామశా స్త్ర(గ్ర,ంధక_ర్ప 

లలో నొకడు. “ను స్క్యృరవాత్సా న్థ్రయన కూచి 

జో ధస ' మారకృత కరో సందర్భముల్ చరిశీలిం చిన 

నమ మీ, ఆం క్షం 

కాచిసేయు. దే.ఆ. క్రి. (కూచి+ చేయు.) దండెళ్తు. 

“ర కాచే మ జూచెనందమొ యేల 

కం? QU వైద్యుం డెలుంగండే We చంద్రః ౫ ఆ 

మూస 

వాండ,, 

౧౨౫ చంద్రా, క్కి అ 9. 

కూచీ = కూచి. (చా. కూవీ చేయు 
కూవీచేయు = కూచిసేయు. “కా. ..ఆరాజు కూబీ 

చేయించి సమంచిక తాత్మ బలవ ల్ఫేనాస మేకం 

బుగాళం రంగా. ౨, అ= ౯ 

కూచేము. చే. వి. (క. తూచ 1. స్తుభము, "సీ, 
గందంపుగూచముల్ పొంపెంచి కురువేళ్ట నల 

వగాాః గట్టినయట్టిమహిమం” రొ, వి 3, ఆ 

౮౧; 2. కుసి. అం. ఫె. ది. ౧౬౦౪. 

కూజనము, సం, = కూజము, | 

కూజము. సం. = రూజితము. 

కూజికము. సం. వి, అ. న అవ్య క్షధ్వని. 

కూజా, దే. వి, (1. కూజా నిడు పగుసన్న నిమెడ 
గలపాత్ర విశేషముః (శ, ర వా 

పహ... నం, వి అ. పుం. 1. కబరి కొవ్వు; 2. 

ఒకానొకగంధ ద్రవ్యము, ముర, న 1. వండికోల 

'లేనినాంగళలి; 2. ఫాలము. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. కవటమైనది; 2. కల్బయైనది. 

కూట పాకలము. సం. వి. అ. పుం. వనుంగులకు వచ్చెడి 

యొకవిధమగుజ్యరము. “శ్లో... ,కలభం కఠోర 
ఇవ కూట పాకలఃక.””మాలరీ. ౧. 5౨. “సీ. ఎవ్వాని 

క్రో+ధంబు హీనదుర్టనమ చేభవరంపరకుం గాటు 

పాకలంబు*”  వెదాంతరసాయనము, ఆ, 

౧౬ (ట్రా) 
కూటమి. వి. (కూడు. ఛా 1. కూడిక “సీ, 

ఎలమీం బోల్పగుయూాథీకలకు సంకలకూటముల 

కును మణి విచ్చు మొడ్డ లొదమె” ఆము. ర్క, ఆ. 

౧౨౩; 2. చెలిమి, “మ,..ఆచ్చుం డ్రైనసన్లార్డి 

ర్లున్న (టికిక గూటమివంక వచ్చువిక్ళతిక 

౧ 

749 కూటి 

మగ్నుండు గానేర్చునే. స్ట స్వా 3, ఆ. ౨ళో; తీ. 

సంభోగము, “చ, నకిపల సైనకూటమికి సా టింక 

లేదుగదా కలంచంగన్. సా, ఏ, ఈ ౧౫౦. 

ఆం. భా, ద్వి ౧౭౮౦ 

కూటము, ఉభ. బే. ఏ. 1. ఫొలువుకుటము. “క అలు 

కుడు మృగమదమున మ్రుంస్తలు వెట్టుండు గవ్వుర 
మునం గుంకుమమాన గోడలు ఫూయంండు మణి 

దామక, ములు గట్టుండు సెద్దకాట్రమున సొంపొ 

రన్ *” భార. ఊద్యో. 3 ద స ౧౫౨; 2. చావడిం 

“క ,చానికన్నుసన్నం, గని కూటములో 
వసీంచెం గంకటిమోందన్.” శుక. ౨, ఆ. ౫గ౨ర: 

8. సంభోగము. “క చని క ల్కేళీ గేవాం, బున 

నొకమగనాలరలి కూటమునశ్తై కనుహూర్క-_ని 

యొక్క_జాగుతో నిం, పునం బొదలుచు నుత్త 

రంపుమూల రమించెన్ *” శుక. 

సం వి, ఆ. పుం, న 1. కవటము; 2. అవక్యము; 

3. గారడీ; శే. దంభము; ర్. పాపము; ఈ, కొండ 
కొమ్మ; 7. రాళి; ర. ఆకాశము; 9. ఒకవిధ మగు 

బోను; 10. ఫాలము. 11. సమైట; 12. ఒకరక 
ప్రుబాణము. న. నమూహము, oe ఇల్టు. ఏణ. 

(అ, ఆ, ౪ పే, కతి మము; 2 అసత్యము; 

ఏ. కవటము; ఉం నిండికము; లి. నిశ్చలముః 

కూటశాల్మ లిం సం, ఏ ఇ ఈ. శ్రీః ఇ. పుం కృష్ణ 

శాల్మ లి కొండబూరుగు. 

కూటగ్లము. సం. వి. ఆ న పులినోరుశీ, విణ, (ఆ. 

ఆ. అ) ఎల్ల కొలము పరిణామాదులు లేక యొక్క 

విధముగా నుండునది, (ఆక్క ). 

కూటస్థుండు. సం. వి, ఆ పుం. 1. వంశమూలపురు 

మండు; 2. పరమాత్మ 3 

కూటవార స్థిముజకూటాగారము.. “కం తిరుమల జేపీ 
చరణో, దరలామోకల్పక ల్పితస్తలకమల,న్ఫురదిందీ 
వరబంధుర, హూరినాయమణివలయ కూట వార § 

వికారి” స్వా కి అ ౧౮5. 

కూట్రాగారము, నం. వి, అ. నః 1. మేడమోందియిల్టు, 

చంద్ర,శాల; 2. శ్రీడాగృవాము. 

కూటాము = కూటము, (శ ర బాం 

కూటికచ్చలం- బే. వి బ. ఛాన్యవిశేషము. అ 

కూటికవ్నలు సారునంపెంగ,, +” ప్రబంధ, 

౧0 

5౨, ఆఅ. ౬౧౨ 
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కూటిసీజ్ల. చే. 1వ. (కూడు నీట) ఆరనాళకము. 
(శ, రః బ్ 

కూటి"పీద, బే, విణ. (కాడు+పీద) తిండిశేనిడి; 
తిండిలేనివాండు, “సీ,..కూటి పేద. గీ. మైన 
మృగనేక్ర,. రతి యొనర్పంగం గొజుగాదు రసీ 
కులకును.” వి, పు, ఈ, ఆ. ౨౨౦. *క...ఆకం 
డునంతవ్యధం గూటి శదయై చెవ్వగలన్.” శుక, 
3, ఆ. ఏనం 

కూటు. దే. వి. దికవిధమగుగాదె సూ. ఆం. భా 
ద్వి. ఎ౨ళ్రం. 

కూటుకట్టు. చే. అ. శ్రీ (కూటు+కట్టు (ధాన్యా 
దులు పురికట్టు, "గాజెమొ వానిలో జాగ, త్త 
వేయు, (శ్రా) 

కూటువ వై. వి. (నం. కూటః. కూడు. ఛా.) 1. జన 
సమూవాము. “ఉ,,,కోరికల్, గోరని వాండు 
గూటువలం గూడనివాండు ,, “భాగ *౧ సృ౦ 

౫౧౭; 2, కూడిక “వ... సెక్సి ంటినాటువ 
he భాగ. ౭, స్కం, ౨కి ౭; త, సంభో 
గము “సీ ఇవాము పరం బని యెంచును 
గొన్నాట్ల కాటువ మే లనుం గొ న్ని నాట్ల.” 
మల్హ్య. ౧, ౮౯; ఉ, “కం తొవలార కొదమ 
జక్కన కవలార కడిందిసోయగపుందుమైదకూ, 
(ఇ పటాం, “అచ్చ. ఆరం ౮9; లీ “ప్రోగు. 
“క, ., ఆభరణంబుల్ గూటువలుగ నిడమద 
నిక్క బోటీ మాటాడి ముద్దు చూవంగదవేలో 
రసిక. 3, ఆ. ౮౦. 

కూటువలుగొను. డే. అ. క్రి," (కూటువలు కొను 
గుమిగూడు. “క, వీటలలచవేడె లెల్లను, , , కూటు 
వలుగొనుచుం జాచిరి,, +పద్మదళ "వమున్భాగన, 
౧౦ స్మ ఫూ, ౧౨౬౮. ఇట్లే, కూటువలం 
గూడు. రసిక జ అ, ౧౯౮ 

మూటువమూ.క. డే. ఏ. (తూటువ+మూక్శ ప్రో ఫో గు 
చేసి తెచ్చిన పిటీకిబలము. “చ, అడపవులం గొ" మ్ 
బడి మవావద రూవతి చన్న నారి నివ్వుడు గొని 
వచ్చి కృష్ణం డొక పోపుగం గూటువమూ:కం 
గూర్చినంు బోడుతురె పొండునందనులం. , 
భార. ఉర! ౨ ఆ. ౨౦౮ా దశ ౪, అ, ౧౧౭. 

కూటువసరులు. దే, వి, బం (హాటువగానరులుఎ ఓక 
 విఫమగుహారము, కృత్తిమవోరము. “ద్వి, కాటుక 

చెదరి కన్లవ సీరు జాజర గూటువనరుల. జిక్క 
వడవహాకములు.” పద్య. 3, ౨౧. (జా) 

కూటువు=కూటువ. 1. (సంపు Ey చవులతోం 

జెందొవపువులతో నసలు(బుట్టువులతోం జిలుక 
కూటువులతోడ.” అచ్చ. ఆర. ౨౬. 2 (సంభో 
గము) కళా, ౧, ఆ, ౯. 

కూడ. దే. అవ్య, దు. (క. కూడె. త. కూడు. ధా 
1. సహార్థకము. “క, ..మిత్త్రగణంబుతో సుతు 
లతోం సడన్, 2 భార. దో, 4, ఆ. ౨౧౦; 

2, సముచ్చయార్థకము. “గీ తార కాధీశ్వురుండు 
చింతామణియును, గూడ దుద్ధాఎబునిధథిలేనం 

గూలుంగాతలొ చార, ౬, ఆ. ౨౪ రి. సె తము. 

వాః= వాడు చేవునికూడ లెక గ్రాచేయండు. 

కూడందీసికొను. చే స క్రి" (రూడన్4రీసి 
కొను 1. కూడందెచ్చుకొను. (వ; 2. చేర్చు 
కొను. (వెం); 8. అనుకూలముగా చేసికొను, 

(వాఃవాండు వానిని గూడందిసికొని వచ్చినాడు 

కూడంబెచ్చుకొను. చే. న. శ్ర" (కూడక 4 తెచ్చు 

కొను) కూడందీసికొను, కుదురువబుచుకొనుం 
“టా, .. వెండియుకొ, శ _త్తము గూడందెచ్చుకొను 

చెప్పకపో దని నిర్ణయించి డస్ట్ర త్తిక వెట్రి లశ 
ణుడు కోమలి. వర గ న శ్ర లాల్కు 

గాన్ నిర్వ, ౭; ఆ. ౧౨. 
కూడంబడు. ద్వ. అ. శ్కీ* (కూడన్ +-వడు. స్వార్థ 

మున 1, ల స. ... నీకాంతస్థలం 

బున దా నేపురును చౌపదియును గూడంబడు 

నట్రి తెజంగు సంఘటించి. ..” భార. ఏరా. ౫ ఆ, 
30౫. ఊఉ. వారి. గి ఆ. ౨౮౬; 2. కుదురు 
వడుోవ,. +చెడరినచి త్తంబు కూడంబడ , , *” దశ, 

3, ఈ ౧౨; 8, ముడుంగు “గీ కొన్ని దేశంబు 

లివచేతం గూడంబడియి.”” కారీ ౧. ఆ ౧౨౭. 

తాడంచాజు. దే. అ. క్రి. (తూడన్ + పాజు స్వార్థ 
మున) కూడు, కలిసీకొను. ' 'క,, అమరు లెల్లం 
గలయి యన్ ్యన్యపీడను భయముం బొంది కూడం 
చాలి, . భార. ఉద్యో, ౧) ఆ ౧౪౨. 

కూడంబెట్టు దే, స శ్కీ* ఈూడన్ షాపెట్టుు 1 
పో ప్రోగువేసీదాంచు, న నిలువచేయుంక కట్టక కుడు 
ల యొరులకుం బెట్టక తమతండ్రి కూడబెట్టిన 

సిర, +. విక్ర ఇ; ఆ ౧౬3; 2, సమా'వేళ 
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బగుధరాధిపషమం త్రి, వదాతివర్థముం,  బనివడి: 

751 కూడు 

రాడు, 0, లాభీంచు. వౌ టకున్రీ లో వాని 

౨ దువేలు కూడివచ్చినవి. 

గూడం బెట్టి...” ఊఉ. వారి. 3,ఆ. ౫; 8. కార్చు; | కూడు, జే, అ. శ్ర (కఈ కూడు) 1. గుమి 
కలుపు. *వ,..తగవు గోరియుంబో లెం గూడ 

బెట్టుచు.,.” కవిక ౪, ఆ. ౧౧౩. 

కూడముట్టు. దే. సం [క్రి (కూడన్ ముట్టు) 1, 

'వెనుదవులుం “గీ. గూఢచారుంను నన్లని కూడ 

మట్టి.” నుద. ర, ఆ. ౧౨౨ 2. తటుము; 

కజీమి కలిసికొను. “ఆ,,.పవనుః: డనుర, లెగిచి 

కూడముట్ట చెకిరింత యిణినోరెగణీక దిగిచి నోరం 
“ఆచుకొనియు,” కపిక. ౨, ఆ. ౧౨౦. 

కూడలి. డే. వి. (క. కూడల్. త. కూట్టల్ 1. 
కౌలువ నది మొ. కలిసినచోటు. ఆం. ఛా. 

+ ౧౬౪; 2. సరివాద్దు. (చూ. కూడలిజాయిం 

కూడలిదారి. బే. ఏ. (కూడలిషాదారి) నాలుగు | 

దారులు కలిసినచోటు. ( ట్రా 

కూడలిపట్టు. జే, వి. (కూడలి+వట్టు) సమావేశ 
స్ట్రతమ్ము పలుపురు పకల న లము. (బ్రా) 

కూడలిజాయి. చే. వి (కూడలిషణాయి) సరి 
వాద్దుగా నేర్పజిచినజాయి, (శ. ర) 

కూడ లివాయి. ద్వ. ఏ (కూడలి వాయి రెండు 

పంచలు కలిసినమూలయం చేర్పజిచిన నీటిదాకి. 

(శ. ర 

కూడిక దే. వ. (కూడు. ధా, ఈ కూడువై 1 
పొందిక, “క .. , జక్కవలకూడిక. . + వెలంది 

గుబ్బల కడంగున్-” నీలా, ౨ ఆ. ౨౪; 2. సంభో 

గము, ఆం. భా, ద్వి. ౧౭౮ 8 కలుపుట, 
ఉదా=రాడిక, తీసి పేక, గుణకారము. 

కూడిమాడు. చే. అ డీ (కాడు. ఛా, కలసిమెలసీ 

యుండు, అన్యోన్య ప్రేమమున జీవించు. “చ... 

మోర లొక గా త్రముశ్షై వడిం గూడిమాడుచుక్, 

చెలయగుట యొువ్వు,.. నరస. 3, ఆ. ౧౯౭. 

పీన, శకుం. ౨ ఆ. రోగా స శ్రీః రమించు. బీ 

కలధన మెల్బం బోకడం బెట్రి నన్నా బ్రనీమె బిచ్చ 

'మెత్తనియ గ్ర జూండు. గీ, లేడు ధరలోన రతి సేన 
గూడిమాడ్కి యున్నవిటులందు...” హంస, 
ఇని ఆ, ౧౨౦. 

కూడివచ్చేం జే. ఆ క్ర" (కూడు+వచ్చు) అను 

మాలమను వాహాావాం 'జేననికి నాతోం గూడి 

గూడు. “వ... అక్కూడివమోషండపండంబు తల 

వంచుకొని పోయిన, ..”అఆము, ర్క ఆ. ౭ 2. 

దొరకు. “చ, వేగిరమె కావలె భోజన మెట్లు 

కూను,,.” వరాహ. ర, ఆ. ౧౦౩; 8. కలుగు 

“ఊఉ. .భూోేరజరాడిదోప ములుం సూడవు..౪” 

వి. పు. 3, ఆ. 30; ఓ. ఒప్పు. “వివా 
భరణంబులతోడం గూడి పార్వతి సర్వ లోక 

నయనోత్స వకర యయ్యె.. “వార. ర్కోఆ.రారి; 

ర్, సాధ్యమా. “మ, , సహిముుఏవంగాడునే 

యింద్రజ్కిదృలము. =. ఉం, రా, ౧, ఆ. ౧౫౭; 

6. కగు. “ఊఉ రాజగృవాఐబుకంటె నఖిరామ 

ముగా నిలు గట్ట_గూడబు,..” భార. విరా,౧, 

ఆ. ౧౨౩౨. ఆది ఇ, అ. ౨౨౭; 7. సంబంధము 

పదిమందితో గూడినవని. 
స క్రిం 1. పొందు. “చ... నేడు నా,కురుకుల 

మెల్డం బాననతం నూడె, ..” డై, ౮, ఆ,౧౩౧. 

అం. భె. తృ ౧౧౯; 2. కలుపు, “సీ, లభువుల 

శ్రీంది వెల్లను గూడి వెండియు నొక్కటి గలు 

పుక యుగ్లళింప, గీ. నైనసంఖ్య వృ త్తము,,*” 
అవ. ౫, ఆ ౧౪౯. అ, క్ర" నం క్ర l. 

చేరు, కలియు. “గీ, క్రుంకందాఅుసవాస్రాంశుం 

గూడ లేక, వెనుక జిక్కినజరదంశువితతివో లె.” 
వైషు ౨ ఆ రగు ౯౯5 2 సంభోగించు 

రమించు*క.*, మునీంద్రుడు మన ఢథృుగోచరుం డ్రై 

దానిం బ్రతి గూడంగం దివిరెన్.”” భార. ఆరం 

ఏ అ 33౧. శుక 3 ఈ ౧౩9౧. ఏ. స 

తిండి అన్నము. “క,,,కూడుంజీర నిడి సాక 
_ తంబు సేసీనం జూలున్* భెర విరా, ౧) ఆ 

౨౧౯ “గీ, ,.కూటిలోన, ..” భార ఆది. ౭, 

ఆ. ౨౫౬. 

కూడుకొను. దే, స క్రి (కూడు +కొను. స్వార్థమున్ఫ 
1. కలిసికొను. “వ, .. అనిలనందనుండు , .. ద్రువద 

పుత్రం గూడుకోొనియె...” భార. ఫీవ్ష, ౨ ఆ 

3౭3; 2. మితునిగాం 'బేర్చుకొను. “గ్ __ఏిహీ 
bg 99 

నుల: గూడుకొంట. .,వలదు పతికి ఆము. రి, 

ఆ నీవు క, రమించు. (చూ, కూడొంను 
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కూడునోకలం చే. వి. బ. (కూడు ాకోకణాలం అన్న |కానరోగము. ద్వ వి, (కూన4+రోగము) నే్ర 

వస్త్రములు, “కీ జజ్రప్టుకాలంబుల మటువుసొ 

చ్చినవాక్కి. సూడు నోక లొనంగివా:డికండు.” 

సానం, ౧, అ ౧౫౨: 

కూడుదల. చే. వి, (కూడుశాకల. క. కూడుదలె, త. 

కాడుదర్ ఎ లాభము, లబ్ది, “క్క వేడు కలర 

భూ చేవికిలగ్రో డా కారంబుం జూపి కులికెశువహారి 

కిం, గీ గృీడారల మొప్పినచో౭,;గూడుదలయ కాచె 

అ గొనిపొ మ్రింకన్. ఎ” వేంంమా. ౧,ఆ._౬ర 

కూడునసిరు. దే, వి. (కూడు +నీరు గంజి. “ఉం వేళమె 
కోడికూ:త యగువేళలం జల్దీ భుజించి బండ్లు గం 

గాళముం చే...” శుక 3, ఆ, ౧౦౩. 

కూడుసీర. చే. వి. (కూడుగాచీర) అన్నవ స్రాదికము: 
“క వినుము గుణవంతు: డొకరు.డూ భవవంతుం 

డె జై నయొక్క-_ధ రజీనాథుం)దనకూడుసీర మై కాం, 

చన మడిగి తదీయబాలిశత్వము పర్తి న్.” భార. 

శాం. ౨, ఈ ౧౬% 

కూడొ్కను = కూడుకొను. (రమించు “ఆ, , దివికి 

చేశానాండ్కురమణం డగుచు నచట రంభాది 

సతుల(గూ,డొ-నకమున్న నన్ను సాడ ననుపు,”” 
ద్వౌ, ౧౧, ఈ ౧౫౧ 

కూణి. సం, విణ (ఇ) = కుణి. 

కూనం వై* వ. (సం. కణ) 1. వశువమ్యూదుల 
శిశువు. ఆం భాం ద్వి, ౯౯. “ద్వి. =. పులులను 

వ నికూనలకును జన్నుం గుడి పెడులేళ్ళు” ద్వ 
వారిశ్చ వూ. ౭క౭. వం; 2, కున్న బిడ్డ. “క, 

కూనలం గానలకుం బంపుకొన చేరుతుచే.” అచ్చ. 

చాల, ౧౦౨ విణ లేంతది, ఉద్యా-లాలకకూన ఎ” 

వసు, ఏ, అ, రాజ: 

కూనగుంత. వై, వి, (కూన₹గుంక మోట “మొదలు 

ఆచెడుపల్లము. “గీ మ్రాను మోటుగ నెగయ 
గోమాయు వప్వుడేకతాళ ప్రమాణ మభ్రెగసీ 

కూన్క,గుంతలోం బడి గ్రుడ్లు వె వెల్మ్బు.టుక నాల్క, 

నడుముకఆచుక యజచుచు బెడిసి మడిసె.” 

హంస. ౧, ఆ. ౧౯౨. 

శూనరాగము. మి. వి (కూన+రాగను. కూనిరాగ 

మని వాడుక ఆల్పమనపాట, అల్పముగా 

రాగము తీయుట వా వాడు కూనరగము 

శ్రీయుచుళ్నాఢు. 

వ్యాధివి శేషము. (ద్ర. Opthalmia.) 

కూనలమ్మ, వై. వి. (హనలు అమ్మ. )— సేవించిన 

వారికేం బిల్హల నిచ్చు గ్రా గామచేవతే, (చూ. నూన 

లమ్మపటము.) 
కూనలమ్మబీర. వటి Sec oe 

వీరే ప. .కజునూపుకూనె లమ్మ, చీర కుడిగా 

లోజవలిసీ సిస్తుజువిక, మయొసంగం నూ నై 

లయ్యె మెైలాండిలో శుక. ౨ ఆ. రం౧ 

కూనలమ్మ పటము. మీ, ఏ. (కూనలమ్షషావటముఎ) కూన 

లమ వ కిప్టయెనచీర; ఆమ్మచారు కట్టుకొనుచీరవంటి 

వీరో క్వ . క్రొక్తకమ్మలతో డి కూనలమ్మవ వటం౦బుం 

నటివిష్పుగా కండుకట్టు కట్టి గీ ...అవ్వేశ్య 
మాత.” "వై జ 3, అ, ౯౯. 

కూని హిం, వి, (హిం, ఖూనిఎ నరహత్య; దారుణ 

హత్యః (శ. ర. వొ 

కూవకము. సం, వి, ఆ, పుం. 1. వెలమ; 2 గుంత, 

8. చితి; ఉ. తెజచాపకొయ్య; ర. నూచెసిద్ది 
కూపకూర్మము. నం. ఏ, అః పుం. 1. నూతిలోని 

తాబేలం; &._నూతిలోని తాంబేలువంటివాండు... 

ఆల్ప్బవిషయాశిజ్ఞైండు. (వాచ) 

కూవమండూకముం నం, వి అ పుం. 1. నూతిలోని 

కచ్చ; 2. నూతిలోనికచ్పవంటివాండు, అల్పవిష 

యాభిజ్ఞాండు. ఇల్లే; కూపస్థమంశూకము. 

కూపము. సం. వి. అ. పుం. 1. నూయి 2 గుంట; 

లె. ఓడ తెరచాపకొయ్య; 4, చెండ్లికూతురు. (కే. 

ని. వై. ని 

రూపారము సం, వి, ఈ పుం. అకూపొరము, సము 

(దృము. య 

కాపి. సం. వి, ఈ. స్త 1. కప్ప; 8, అల్బ్పకూవము. 
కూవెట్టు దే, అం క్రి. (తూ పెట్టు) 1. కయ్యో 

యను, మొజ్టో ప యను. “శా, pa పెట్టంగ మహీ 

సుపర్వుల మెడల్ సోనెస్ ... పతా టి ౨ ఈ 

౯రా కాశీ ౭, ఆ, గాం; 2. మొజ్జి వెట్టు, ఆరి 

'దెలుపుకొను. “క. ,,విపన్నుల్ , కూ పెట్టిన విని 

తీర్చుము , , ,.” ఆము, రో ఆ, ౨౦౦6 స కి" 1 

(కలుపుమొ. కొట్టి) విలుచు. “క. తలుపు నడ 

లింపు మనుచుం, గులభెమను మాం్రి, కుండు 

కూపెట్టినవో 44” మాంస సి ఈ ల. డ్డి 



కోల 753 కరీ 

భకోోషీంపంచేయు. “ద్, ,వద్యజుం గూర్చి యేంష| కారము, నం వి, ఆ. పుం, న, అన్నము, వంటకము. 
కూ పెట్టికి వాస్తముల్ మొగివే పెద్దయెలుంగునం | కూరముక్కు చే. వి. (కూరశేముక్కు.) ఒకడాతి 
దద్దుణస్తుతుల్ వార. 3, ఆ ౧౧. | శెయ “గీ మోర హక్కెర దొండును సూర 

కూబరము. నం వి, అ. పుం. నః బండినొగం వణ ముక్కు... .ఆది యసమోల: బట్టు నకండులో 

(ఆ. =D అ సుందరము, రమ్యము. వాంసన. ¥, ఆ. గారో౭. 

కాముడి, జే, వి. (దో,ణకాకము, మాలకాకి. (శ్రాం కూ రాకుచేయం. ద్వ, న, కి,--కూరాకుం దు,ంచు 

కూయి. జే, వి, కే మొజ్డ. “క్క కూ యాలింవం నట్టు శ్రు,౨చి వేయు... సులువుగా: జంపు. “గీ, 

గదయ్య గుణరత్ననిధీ. న, ౧౦ స్క_ం ఫూ పులుల: జట్టలు చీ దువ్వూలను లేళ్ల, "నేకలమ్ములం 

౯౦౬; 2 వార్త; దుర్వా ర్హ. “వ,..చే'డు కొర గమ కూరాకుచేగీ.” సా, ౧, ఆ ౯౦. 

వులు వసులం బట్టి రని కూయి వచ్చిన. ..”భార. | కారాకుపురుగు. ద్య. వి. (కూ రాకు+పురుగు) ఆక 

ఏరా, ర, ఆ, ౨౯. కాళీ, 6, ఆ. ౬౬ విణ, గూరలకుం బట్టు ఒకానొకపురును. ( తాం 

రక్షకుడు. “చ అసమున మో చెజుంగక మహో | కారాడు. డని. ధా న్యాక్టుము; పులియః జెట్టి+కదున 

గృవావృ త్తి గడంగి వెచ్చెరంబసులకు:ంగూయిు?గాం నీరు. ఆం. భా, ద్వి. ౨౫౦. 

జనియె బావండు .. .”'భార. ఏరా అ.౨౨౦. కూరిచి. జే. అవ్య. కూరుచుధాతువునకు క్వార్థక 

కూయిడుం దే. అ. క్రి. (కూషాఇకు; కూయిగాఇడం) | రూపము, గుణించి. “క, అమగువ చవలం సన 
1. శకేకవేయు “క, ఆయెడ నఖు లొకం యమా, , శుక. 9, ఆ. pares ద్వితీయా 

డొక్కండు; కూయిడి జకసూడి శెడసీ గునుకు, విభక్సియు దుడ్జేశార్థమున వచ్చు ర్ర్రశ్యోయము. 
చరువులం, బోయిరి చెంగటియూరుల, క ** కూరిమి, జే. వ. (కూరుచు. థా) 1. పీ మ. అం. 

వాంస ఈ, ఆ ౨౨౨; 2. మొజవెట్టు. డు భా వ్ర ౧౩౬; 2. వాక్సల్యము. య కార్తి స) 

కూయిడం జొచ్చె మన్మథునకుం గలకంఠమదాళి, శి,శ్నే వాము.'క, కూరిమి గలఏినములళో శరము 
దంవకుల్ , కో యని,..”రామా, ౧, అ. ౧౯౭.|  శెన్నండును గలుగ జేరవు..ను. శ కరా కీ 

కూయు, దే. అః (క్రి. 1. ఆఆిచు. “క. మానె నభో, వలపు "క వారిజలోచన నీవైం గూరిమి గల 
మణి నక్కలు, గూనెన్ ...”భారం విరా, ఈ, అ, మగని వెదకిళొనుము. . "భార. ఉద్యో, ౧, ఆ. 
౮౬. హరం ౭, ఆ. ౧3౭; 2. మొల్జోోయను.! _ 3౫0; ర్. వలపుతమి; తీ వ్రానురాగము, ద 
“గీ, తలలు దలీగి పూజించిన దర్చలీల, చెసయగు| వనజవళొక్షి నీవు మదవస్ల తెజం గెణీ గింద నాద 
వీరుండు నీశౌలమె త్తంబోయి బాప బాహు లిబుకంగం రించునొ యటుగాక కూరుములు చూపుచు 

చాలి ని హానీ కూసె,” వారి, ఊ ౬. “ఈ ౯; 8. సంగడి వాయ కింప్రులక్, దని సెనుపువ్వుబోం 

వలుకు. “గీ, నాయక్నాగృణి దబ్బకల్ గూయ| డ్లకు ముదం బొదవక్. బరివోసకంబు సేయునొ 
సాగి” నిరం, 6, ఆ. ౬౭. += శ్రీరాధా. 3, ఆ. ౧౫3. విణ. వ్రీయముం 

కూర, 'వై_. వి. (నం. కూరకు.) 1. ఆకు పువ్వు కాయ | “క్...సంియమి  కులాగ్రణిగూమి వెడ్డ, , 
మొ ఆపవక్టశాకవదార్గము, ఆం. భొం ద్వి. రాజు చ. ౨ ఆ రాగి 

ఇగ; 2. పక్వశాకము, “మ..,కూరలం చల్ల | కూరిమికత్తియ. చే. విణ, (కూరిమిగాకత్తియ) 
నారనవె మవోత్తా, ..”వార. ౨ ఈ. ౧౩౧. విక్రం కూరిమి గలడా, ప్రియురాలు: (చూూ కూర్చి 

గి ఆ ౨౨౧౯ “క ఈరీతిం గడుపునొప్పిం, క్షత్తియు 

గూరార్తై యుడికి,,,”వేం వంచ. ర ఆ. క్రూంమికత్తె = కూరిమిక ల్లియ (చూ కూరి రిక త్తె.) 

౨౬౦. (మిక్కి-లి బాధపడు అని భొవము క్రూరమికాయ. చే. విణ (కూరిమిశకాయం 

కూరట. చే. వి పొరలుట. (శ ఈ (జా డ్కీియుండు. (చూ. కూర్తికాండు.) 

కూరవనుపు. దే. వి. (కూర4పనుపు) కూరలలోం | కూరు. చే. అ. క్రీ ఓ కలుగు. “క. .శోకము 

శేశ్చిదుపనుపు. గూరక్ గద్దదిక వెలుంగు సక్తుకం దగులన్ళ 



కూరుకిడు. చే. అ. 

కూరుకు, చే. ఆ. క్రి 

కకారు 

"భార భీమ, ౨ ఆ. కఒక. నిర్వ, 9, ఆ ౧౦౪; 
రీ. బడు. “ఉ,,.నరకార్థ వంబులోం గూరిన 
నన్ను చేడు నెడకుండ నొనర్చినపుణ్గ మూ ర్తు 

ట్ట భాగ. ౬ సం ౧రో౨ 8. బాధపడు. 

..ఏటికి.. శీఆని చింళాభరమునం సూశె 

ల పృబంధః ౭33; డీ దుస్పిపోవు“ఊా.., 

కడు నొప్పెనుమేనులు వాండివై దువుల్ ,గూరంగ 

నాంటీనం బుడమిం గూలుట కక్కుట యోగ 

కజచ్చునే” భారం ద్యో. ఏ, ఆఅ. ౨౬౮); లీ. 

నిద్రించు. “లయగ్రాహ్ి . + కా శ్రీ రకృత సేతువుల 

దారిం జనుచో నచటం సూరుకలవాంన లగడై. 

రొదజేయన్.” వను. ౨, ఆ. ౨౨. ఫారం స్తీ 

౨; 6. ౨౦. న శ్రా" 1. ఫాందు. “గీ. బండి 

తులు వగం గూరటు పౌరవేంద్ర” భార. స్తీ 

౧, ఆ. ౨౭. “చ, బోయలు... భార్ట వుం జ్జ 

మమ్ము. గన్ "నినది యాదిగాం గరుణం గూశద 

వొక్క_టి విన్నవింతుమే.' భొర ఆను ౨, ఆ 

౨౭౮); 2. చొప్పించు, (కుక్కు వాఃారాట్ల 

కూరు, అన్నము నోటంహారు, కారము కారుమొ. 

డ్రీ* (కూరుకు+ఇడు నిద పట్టు. 

(చూ. is: 

+1. కారు నిద్రించు “మ. అచ 

నాబీడ్డనుబట్టి sue మహాహారకారులై. కొంచు 

నున్న “కలై, పోయెదరు. ..) కేదలం. డీమగపంద 
కూరుకుగతిం గన్తూసీ గుశ్వెట్టుదున్ ప భాను ౯, 
స్కంం ఈ౦౫; 2. కునుకు, కస్ట. “డా, ఘృతం 
బతిమ్మాక వోసీనం, గూరికి గూర్కి యాక్షణమ 

గొబ్బునమం డినదీవమో యనన్.” శైవ; 3, ఆ. 
౧౧౬ వి. నిద, “ళా. ..కూరుకు రాదు రేయి 

వతు ఛా, '౧౦స్కుం+వ్రూంం ౭౧5. 

కూరుకు పాటు. జే. వి, (కూరు. థా.) కునికి పాటు, 
కంద్రః (చూ. కూర్కు పాటు.) 
హు చే. విణ. (కూరకు వాడు) నద్ర, 

పోతు. (చూ. కూర్కు వాడు.) 

కూరుకోను. చే. అ శ" (కూరుగాకొను స్వార్దమున, 

క. రూయునొ భ్ కలుగు. (చూ, కూరను); 

డిం చొచ్చు. (శ రః ఏ. దిగయబడు. చొ; 

కాలు ఊోబిలో కూరుకొనిఫోయినది. శః 

ట్రహ్క (చూ. హూర్కొను-) 

అం అం ఆజా 

నం 

0. 

'కూడబే, జే. అ. 

ఈూరుమేకిొను. చే. అ. శీ 

కారు 

క్రి ర్రీయవడు. “క, కొరవ్చలకుం 

బాండవులకు, నారయ నీవొక రూప యసదృశ 

ధర్తా.-చారుండవు 'రాజునకుం, గూరుకు కక 

మేమి యిట్లగుటకుం జెపుమా” భారం ఉద్యో. 

3, ఆ ౨౧౭; 2, సంఘటించు. (చూ, కూర్చు) 
న క్రి. 1, పుట్టించు, కలిగించు. “క. అజకా 

లను విజీగిన ములు, కుణు చైనను బిదవం జీము 

గూరివెడుగలిన్.” ప్రబోధం ౨, ఆ, రణ; ద, = 

కూర్చు. (చూ. కూర్చు) 
కూరుచేండబడు. ద్వ. అ. క్కీ* (కూరుచుండన్ + 

వడు. స్వార్థమున.) కూలబడు, చదికిలంబడు. 

(చూ. SR, 

కూరుచుండంబెట్టు, బే, స (క్ర. (కూరుయుండన్ షా 

పెట్టు. )ఆసీను[ జేయు. oa కూర్పుండం బెట్టు) 

కూరుచేందు. చే. అ. క్రి" ఆసీనుం డగు. “చ నడ 

చుచుం సూరుచుండుచును. . కాకీ. ఆ. ౪౦. 

(కూరుచు-కొను) ఆద 

రించు. “క, చేరిచిన చేరకున్నను, గూరుచుకొని 
రాక మోరే కోపించిన నెవ్యా రిక మాకు శర 

“దశా, ౨, అ ౨౭. 

నారుమేకోలు. దే. వి, (కూరుచుకోను. ఛా కూర్చు 

కొనుట. (చూ, కూర్చుకోలుఎ 

కూరువరి, బే, విణ. (కూరుపు4+-ఆరి) కూర్చువాండు, 
రచయిత. “క. అని యెల్లవేల్పులం బేర్కొ-ని 

కబ్బముకూరువరుల గురునిం గడంకం, గొని 

యాడి. , అచ్చ. వీరి. ౧౨ వి నారియందు 

చాణముం సూర్చుచోటు. అం. భా, ద్వి, ౨౧౧. 

కూరుపు. డే. వి(కూరుచు.థా. కుట్టు. “వ... తొడిగి 

నట్టి సరిగకంగుల కూరుపుంబని కవురుపరకాళా 
యొంటిీఫారబిఛవ్చ' నిడుపులాానెల, , (వృబంధ. 

౭౮. 

కూర్కి_డు=కూరుకిడు.“ చ, . .కార్కి.డినంతలోపలన్. 

“ద జకళలం గంటి. . చిల్ల. ౨, ఆవజ, 52౭. 

కూర్కు_ = కూరుకు, (నిద్రించు) “చద, ,.కుడుచుచుం 

బవ్యళించుచును గూర్కుచు. .. శీ గగనగంగం 

దలంచి త్యజించు: చాపముల్ .” కాకీ, న్ని ఆ 

౪౦. వి. నిద్ర (కీ నగఘర్ష కండూయనము 

సౌఖ్యమునః 'హక్కువట్టుహర్త ము గుణు పెట్టె 

ననగ వరావా, ౭, ఆ. ఇం. 

ణ్భ్యులం.. 



కూర థర 

కార్కు-పాటు = కూరుకుపాటు. “సీ..,కూర్యు 
పాటులం దూశి కూటలువారు” వరాహా ౧౧, 

ఆ. ౧౨౬. 

కూర్కు.వాండు = కూరుకువాండు, ఆం. భా. క. 

౧౧. 

కూరను = కూరుకొొను. (ఆ. 

“మ, see గం౦ంట..రామాః, 3, ఆ 

౯3. (న క్రి" ప్రక్క) “సీ. వీనరార్దురుచల్య 
"లెలమి: బస్నదమౌడి కూరో్కొని కాకాని 

కుడుచు నొక్కండు. . భగ, ౧౦, స్కాం, 

ఫ్రా. రో. 

హార్చము= నం. వి, ఆ ప్రం. న. i, పిడి కెదుదర్భలు; 

ర, ఇసిలిపించెము; శ. కల; ఓం మిష; 5. డంబము 

6. పాగడికొనుట; 7. భూమధ్యము; ర. పెం 

గినగడ్డమును మీసమును. విణ. (అ, అ. ఆఅ) 

కఠిన మైనదిం 

కూర్చశీర్ణ ము, నం, వి అ, పుం. 1. కొబ్బెరనో; ది, 

జీవక మనుగంధ ద్ర సూ 

కూర్చశేఖరము. సం. వి* అ. పుం. క్రొజ్బురీ. 

కూర్చి = కూరిచి. “గీ. నిన్నకూర్చి యే తెంతు నీసన్న 
కడకు” భార శాం. ఏ, ఆ. 33. భాగ 

౧౦. స్కం, ఉం ల 

కూర్చిక. సం. వి, ఆః స్తీ" 1. (మొగ; 2. కుంచెకోలు 

3. తూలిక; ఉం. సూది 

కూర్చియిచ్చుమిటారి. దే. వి, (కూర్చు. థాం కుంటెన 

కలె, దూతి. సాం. ని, మాన. ౧౩ 

కూర్చు = కూరుచు. దే సం క్రి* 1. చేర్చు, “చ 
కవ్రంగిటం గూర్చి. , కళా. ౪, ఆ. కా 2. 

కంపు. “కీ ,మలయజంబు కురంగమదముం 

సహార్నిి భీమ. ౧, ఆ ౧౧౫; తిం sais 
చేయు ఆ. కొమ్మ నలవరించి కూర్చు టరుచె” 

భార. విరా ౨ ఇ ౮౦; జీ, హా. 
“కీ చందుకునునుగాంతి కంచేర్చి కూర్చి... 

భార. విరా, ౨ ఆ. ౫౯; ర్. అంటించుం క్ 

వస్త్రములు త్రెలమున ముంచి వహ్నిం గూర్చి.” 
వార. ౨, ఆ. 30; 6, (వింట సంధించు. “డాం 

భావజుం డప్వు డున్మ దనిబాణము తియ్యానివెంటం 

గూర్చుచో ” వైమ ౧ ఆ, ౭౯; € స్మరించు. 
“డా, ..మడ షరమ్మత్రము జిహవ్వూం భట్ 

II~——20 

డీ కలుగు 

**  కూర్చుకొను = 

కూర్చు 

ఫీకు, ౬, ఆ. ౨౬; ర. అలంకరించు. “ఊఉ, 

కల్పకోనుమంబులం గూర్చం గడంగి రయ్యెడన్ ౪ 

వను. కి ఆ. ౭3; 9. కూడంబెట్టు “కీ కొంద 

అర్థము వారిక కూర్చి, యిచ్చిరి. . భార ఆది. 

౭, ఆ. ౧౨౫ 10. పొందించు. “గీ, దండ్యు దం 

డించకుండు టదండ్యు డండ,నంబు గూర్పుట 

. =” భెౌరఆనుగ్పిఆ. ఒ౬; కేకే సిద్ధ మొనరించు. 

“క, .ఆకండు సేనలు గూర్చన్. దళా ర ఈ 
3౬; 12. చేయు. “సీ. కలవంబు లభిశవగంధం 

బులుగరం గూర్చి..6 ” ఛార విరా ౧, ఈ 

౧౦౭; 19. రచించు. “సీ, ల పరా గ బరు 

హిత లేర్చి కూర్చి నకలకథాసారనంగ్ర గ బాంబు 

ఆము ౧, ఆ. ౧౩౨; 4 కలిగించు. స్ప కవల 
యానందంబు: గూర్ప్చుచల్లనిరాజు, ..” వసుః 

౧, ఆ. ౨౧; 15. కుట్టు. “ద్వి, ఇంతచానికి నీకు 

బూని,గంకబచొంతయంం గూర్చం 

గారణం జేమి.” ద్వి, పరమః ౨ ఆ, రారే. పు 

అ కి. Ll ప్రీయమను, ఇన్హమగు. 

“మ. వారి మేనటబ్టు:డు గొంతిడర్చుమనుచుండు 

+6” భారం దో ౨ ఆ. ౨౨౬; 2. సంఘ 

టించు. “ఉ. మార్చుట నూత్నరత్న మునకుం గన 
కంబునకుం దగున్.” ఖారం విరా, ౧ ఆ ౨౯౦ 

నిటి సూది 

కూర్పుండబడు = కూరుచుండంబడు. “క్ల, .రభథంబు, 

మింద. గూర్చుండంబడెయె. శేయూందికొను చు.” 

భార, భిమ్మం ౧) ఈ ౧౮౮. 

కూర్చ్పుండం బెట్టు = కూరుచుండం బెట్టు. క అవు 

డొెకబోటి న నుని పాదాంతికమున రెండు సందిట 

పట్టి కూర్చుండం బెట్టి” కల 2, అ. ౧౦౪౫ 

కూక్పుండం = కూరుచుండు. “గీ. నిదుర మేల్కాంచి 
కూర్పుండె నుదధినడుమ, విస్టుం డఖలేశ్వరుండు 

శర జ్విళయందు.” కారీ. ఏ, ఆ ౨౨ 

కారుచుకొను. 1. సంపాదించు 

క ఈ తెల్ల విగురువెందెపే రెందు: గూర్చు 

కొంటి” ైం,3, ఆ. ౭౪; 2. సన్నద్ధముచేయుం 
కచ అచ్యుతుండు సురాసురులం గూర్చుకొని 

..”హర, ఒ ఆ. రం; ఠీ. కూడుకొను “క, +. 
బలిని గూర్చుక కలకీ జలధి మథియింపుండు 4 ౪” 

దశా. ౨, ఈ రా౭. వారు ఇ, ఆ. 3-౨, 
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కూ ర్చుకేలంజకూరుచుకోలు, “చ. , .మము గూర్చు కూలంకష, సం, వి, ఆ. స్తీ,-ఒడ్డును ఓఒరయునదిం 

కోలు ద్కుస్త సరము,” భోర. శల్య. ౧ ఆ. ౧౭. నదె 

కూర్నీ నిషాళు. హూం పీ, (హీం. భూరి ర్హి కాల్.) కూలంకవము. భం. వ. ఆ, స్రం. సముద్ర, ముం విణ, 

సలాము. “గీ నజరుగుజరానువణిశె న్నా 

కడాన్సి జాలి మాతండు కూర్నీనిషాతు చేసీ.” 
రంగా, ౨ ఆ. రో 

కూర్చున చే. వి, (కూరుగావన) ప్రోగగుట; గుమిసా 
డుట (చూ, కూర్చనవడు.) 

కూర్పనపడు- ద్య. అ, శ్రీ (కూర్చ్పనష్తావడు) స్రోగగు; 

గుమిగూడు, “వ... ,.కూర్పనవడి వలదాటి వెళిం 

జెంది గుమ్మపడునవియును బరు పెత్తి వింటినెలకట్టి 

యలం గొట్టంబడునవియును నై, ,.” పార్వ ఇ 
అ రార. 

రూర్చకము, సం, వి, అ. ఫ్రం. 1. మోంచేయి. అము, 

౨ ఆ ఇగ; 2. మోంకాలుః 

కూర్చరి = కూరుపరి, (శం ర 

కూర్నాసము. సం, వి, ఆ, పుం, ఓ. అవిక; 2. పొట్టి 

చొక్కా; లీ. కవచము. 

కూర్చించు. చే. న (క్కి. (కూర్చు. ఛా శ్రే) 

మలామాచేయించు. “సీ,.,కూర్చించె నట్టిండ్లు 

కుందనములలో భీమ. ౫ ఆ ౮౭. 
కూర్చు = కూరుపు. వి, 1. హూద్చటం (వా); 2 

ముద ణము. ఉదా: రిండవకార్చు. 

కూర్మము. సం. వి, అ, పుం. 1, తాంబేలు; 2. కూరాన 
తారము; ఈ, ఆభినయనా స్తవిశేషము; క ఒకా 
నొకయుపచాయునవు. 

కూర్చి, ఉథ. దే. వి, (క. కూర్చ 1. వాత్సల్యము. 

En బుజ్జగించీ కూర్తి పాంకికివోవంగ + పొతమి 

తో $ింబుత్రి, కిట్టు రనియెలోవార. ఈ, ఆ ౫; 2. 

ప్రేమము. మూ కూరిమి. విణ, (ప్రియము. “గీ, 
కూరియనుజన వృాదయంబుకోర్కి_ యొజింి” | క్రూ 

కారీ ౧, ఈ ౧౨ సం,వి ఈ. స్తీ ఆండు 

'తాంబేలు* 

కూర్త్చికల్తియ = కూరిమికత్తియ. “క అటువంటి 
కూరి క త్తీయ, .,.”కువల ర్క ఈ ౧౬౫% 

కూర్మి కాండు=కూరిమికాండు, “చ, ,అచ్బడంతులం 

గూర్చి కానివలి. ..;తడవుచు. , ,”కృం శకుం. ౨, 
అం ౧౬రాః 

(ఆ. ఆ. ఆ 1. ఒద్దును జరయునది-( (నద్యాది.) 

2. లక్షణ చే-పూర్ణః ము.(కూలంకమ ప్రజ్ఞ మొ.) 

కూలంబదు. ద్వ,అ. క్రి" (కూలన్ *వడు.స్వార్థమున.) 

1. కాలు చచ్చు, “చ...ఖరుండు గాం డటు 

గనూలయంబడంగ. ,.ఎరామాం. ౬ ఈ ౧౩౯; 2 

చదిశిలంబడు. “మ. అలలెం దత్తనువుల్ ధరం 

బడుట భూతాజ్ఞ ప్తి చే వెట్టి -మో,పులు జేలం 

బడవై చి కూలంబడుకాంపుల్యో లె నప్పట్టునన్ 

కువల. ౨, ఈ ౧౪౧; ర. కూలు, వడుం ళీ 

కులభూధరంబులు గూలయలుడంగు” దశా. కళ, అం 

౨౦౨. “ఉ, హూలంబజె౯్ దిశల్ ,, రామా 
౮, ఈ ౬౧. 

కూలము. సం. వి అ న కేం ఒద్దు; రై దగ్గ 3. 

చెజువు; క, సేనవెనుక; ల్. స్తూపము. 
కూలము, దు జము. సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ కూల 

మును గూల్పునది= (నది, గజము మొ) “కం సామ 

ర్త దళికవరభట, సామజవాయ కూలము చదుజక్షత 

జధునీ, కాముకి తొఖిలజలధికీ., .”” “పారి. పీఠ 
౨౨౮ ('కూటమూర్థజ' పాఠాంఎ 

కూలము. దే. వి. (కూలు4ాఅము) (ప్రయోగింపం 
గానే మెదిరి వాని గూల్బ్చ్ర ఒకవిధమగు బాణము, 

కక్క కూలమ్మన నోకండు సర్కితూ-లమ్మున ఖడ్డ్ 

చేసి కో యని ss 1 చంద్ర. ౨, ఈ రం, 

కూలవలి. సం. వి, ఈ స్తీ" నది. 

కూలారుచే. చే. స. శ్రీ (కూలుథా.) కూల్బు. 

కూలార్చు = కూల్చు, “దిష్టి. కుటిలుగజానురుం 

wa . అ కుండితొ. వాద ౨౨౫. పు. 

లి. ఊభ. చే. వి (క. ఈ కూలి) 1. వనివేసీనం 
దల కిచ్చెడుధనము, జీతము. ఆం. భా . 303. 

“ఉం కూలికి నూనె లంటి... “శుక. ౨, ఆ, 

కె౬3; జ. బన్ను. “గీ. నీవు నూధర్మములలోన 

నృపవశకేణ్య, కూలి యాజవభాగంబు గొనుచు 

మమ్ము గావ బూనినక తమునం గాదె యొందడు, 

చింత యొజుంగక రేలు నిద్రింతు మేము.” 

మార్క, ౫ ఆ. ౧౩౮. సం. విణ, (న్. సీన్ 

కాలము గలది. (నద్యాది.) 
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కూలించుం జే. న. శ్రి (కూలు ధాం చే కూల్బు, నూల్చితో కద...” శుక 3, ఆ ౨౦౧; ర్. 

రాలుచుః శ +వవనాఖివాతి: దూలుబంధుజీవ, శాంతివజిచు. “గీ. ,, తావంబుం గరాల్వం జాల” 

కుంజంబుపుప్వులంగూలించుఏిధ మున = పాండు. బిల్ల 9 ఈ ౧౨౫; 6. చంపు, “ఆ...బొంకు 
A జన తా గి ఆ, ౧౭. మాకా గురునింగూల్ప 'నేర్చినట్టి క్రూరాత్ము:డు 

కూలీ కాండుః దేని, (కాలి కాడు. క కూలికాజు, అ భార,కాొం. గి,అ. ౧౯౯. వార. కీ, 6.3. 

కూలివాండు, “చ,,.ఘానము లూడ్పు కూలి మావరము. సం, = ఈకాబరము. 

కాండ్రకు +” వేం పంచ ౧ ఆ ౬౮౧. 'కూక్తాండము. సం, ఏ. అ పుం గుమడిణి. ఇళ్ల: 

కూలివడుం ద్వ అ ,కి* (కూలి4పడు.) కూలివని కాషాండము. 
WU 9 త్రో 

వేయు, (చూ. కూలిపాటుఎ కూసము. వై. విః య = కూర్చ్పాసక) "పాముతో లు, 

నూలిసాటుం ద్వ విం (కూ లిపడు. ధా కూలిపని “ఈ,,.హా a కూసనముల్ “రఘు. లా, ఆ ౧౧ 

చేయట. “ఊ,,,ఈయమరుల కెట్లు జీవనము 2. చెక్కా 

లందలిచారల నా శ్ యుంచి నిత్యముగను గూలి కూను*, దే, విణ, అల్బము నీచము. ఉదా:లాకూను 

పాటు బడి తారు గోచరించెద లేమి శెవ్వుదున్.”” మఠము. సా:-అభ్యాసము కూనునద్య- (శా 
పార్వ ౨ ఆ. ౯కి. కూళ. వై. వీణ, (నం. హరః క ప. త.క్యూళె 

కూలియాలునజీ. వి. ళో. (కూలిశఆలుఎ వెలయాలు, | 1 క్రూరుండు. “చ, ..వూంవిలుకుండు కూళ వాం 
వేశ్య “చ, ,రొక్కమోం గలుగువాండె మనో డిడెడువేదన కోరువం జాల,..” రసిక, 3, ఆ 

జుండు కూలి యాలికిన్ *”కు. సం, రా ఆః ౧౮౮. ౮౯; 2. దుష్టుండు, కుజనుండు. “ఆ. కాళ్ల కూళ 

రూలు, బే, అ. క. త వడుం “మ. ..తత్చూశు 

నుద్ధలి నేనెం దల చేల గూల...” ఊ హారి. 

గ; ర్ట ౧౬౭; 2, చచ్చు. “ఉ కూాలెడువార 

పొండవులు ఘోరపుంబోర. ..” ఫార, ఉద్యో, 

౨ ఆ. ౨౭౧; 3. పాడగు. “గీ, వెడలిపోయిలి 

నివ్వీథ వెంట నరుగు, "పెండ్రివారలం జూడ నాపిన్న 

తనము.గూల.,..” శుక, ౨ ఆ ౧౨౧ 4, 

నియిగు, “ట్,. లిట్టివంచన్నిరి దన్నినం దన, 

వదంబులు గూల శపించె.., 

వెల ని. లన్మిత్సము, ఆం. ఛా. ద్వి- ౨౩౧. 

కూలుచే. దే. స (క్రి. (కూలు థా. ప్రే) 1 వడం 
గొట్టు. “క, , ,అతనికేతనము ధరం గూలిచి., 

భారం ద్రోః ౧, ఆ౧౯ర; 2 ఇ కూల్బు* (చూ, 

కూల్పుఎ) 

కూలర్చుం ౫ కూలంచు, 1. వడంగొ ట్టు “ఆ,,.దురో 

ధను, శిరము న నాటో ధరణిం గూల్చిల” భార. 
సభా. ౨, ఆ ౨౭౬ “కీ + . మకఫలాగతతులం 

సాల్బు.”ఉ. రా, ౨ ఆ ౧౪౮; 2, ఈడ పాయు, 

“శీ, _చరిపాటికొంపలో: గూల్పక,.. శుక. 

5, ఆం ౫౨౮; 8. భన్న'మొనర్చు. “కీ, నంద 

కము గూల్బు యాదవనందకంబు.” ఉం బారి. 

విపు. కే, అ 'కూళండు = కూళం 1. అసివే 

క్రూళతనము, 

మెచ్చు గుణవంతు విడనాడి.” వేమన, (ట్రా. 
ఆం. ఛా. కృ. ౭; లె. అవివేకి. “గీ, షాణీయా 

వోరకబళంబుం బాజు వై చి,కార్పరము నాకు వెను 

వెజ్టీకఘ్రూళవో లె.” "కాశీ, ౨ ఆ ౧౧౦; 4, దీనుండుః 

(చూ, కూళకనముఎ); లీ. సీచుండు, అల్ప్బుండుః 

“ఆ. తలకు నెరులు వచ్చి తను వెంత వడలిన, 

కూళవిటుండు యుంవతిం గూడు టెల్బ, పండ్లుపడ్డ 

కుక్క పసరము చీకదా,” జేమనః (జ్ర 

“ట్, ..ఆ,హళండు 

కామరాజ్యమునకుక్ - "వెలిగాండే తలంచి చూడం 

గన్” పోడం, ౨, ఆం ౫౦౧; 2. లుబుండు. “కం 

వండుగ వబ్బం మైనను, నొంజీని యొుకకాను 

సీనిళూళని...” భల్లా ఎ ఆ (శ ర) 
వై" వి. (కూళషాతనము). దైన్యము, 

“డా. ..స్రాతబట్టడై: కూళతనంబునం బైకుల 

కుం దనుమర్థన మాచరించియున్.” శుక. ౨, 

ఆ. ౨౬౨. 

కూళమారి = కాళ, (క్రూరుడు, దుష్టుడు) గనీ 

కూళమారి విధాత ళ్ళి నిటుల” ప్రజంధ 

౬ 

కృ 
ర్తి, ఆ ఖై ; గీ, ఇలచుః ' నీ, ఎన్ని కాంపురంబులు శృంక క్ర తము An షి ఈ న చాాయగది, 

me క దాల్ బాచి 
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కృకణమం, సం. చ 7 హం... కక్క_రపక్షీ.డి. మి? కృత పుంఖుండు. నం, పిల (అం ణు, ఆ విలువిద్య 

కృకముం సం వి ఆ, పుం. కుత్తుక 

కృకరము. సం, వి. ఆ పుం. 1. కక్కెరపక్నీ, 2. 
ఒకానొక ఉవవాయువ్చ; ర. గన్నేరుళే 

కృకలాశము, స వి ఆ, పుం. తొండ, ఉఊోసర వెల్లి: 

ఇ: కృకలాసము. 

కృకవాకువు. సం ని. ఊ పుం. 1. కోడి 2. ఇమిలి; 

రె. తొండ; ఊనరె ల్లి 

కృకాలాసము. సం = కృకలాశము. 

కృచ్భ)ము, సం. వి అపుం. న 1. సాంతవనాది 

(వశము, 2, దుఃఖము; బాధ పం. మూత్ర, 
కృచ్భ)కోగము. న. పాపము. విణ. (అ, ఆ. అ) 
1. కష్టమైనది, |శ్రమావవాము. 2. పాపము 

గలది అఘయం క్తము 

కృతకము. సం. విణ. (అ. ఆ అ) కేక ఎ్యెల్సినుము, 

కల్పితము, 2, కవటము, సత్యదూరము* 

కృకకాద్ది. సం, వి, ఇ, పుం కృీడించుట శీర్ప 

' అువంబడినకొండ చే తగట్టు. 

కృకకృత్యుడు. సం. విణ. (ఆ,అ.అ కృతాధ్ధుండు. 

ఇటే: కృత కార్యుందు, కృత క్రి యుడు మొ 
కృళఘ్నుండు సం. విణ, (అ, ఆ, అ) వేసిన మేలు 

మజ-చువాండు, 

క లగేజి ము, సం, వి, ఆ పుంజూా చేసీనమేలు మజవ 

నిదికు క్క 

కృకబ్ఞుండు. సం, విణ. (అ. ఆ. అ) చేసిన మేలం మజ 

వనివాందుం 

కృఠపడు. మి, అ, క్రి. (కృతముచాపడు.) 1. కడచు, 

గలించు. “వ,, కృత పడిన కార్యంబు ఆమ్తుజం 

బొడమునే...”భార. కర్ణం ౧, ఆ. ౨౨౬) 2 
మరణించు, చచ్చుంోక. వనిచి కృత పడినగాంగే, 

యునిజెన యున్తులిక నాళ( డుల్లము నానా, 

ఘనతరచింతాభర మొం,దినం గుందుచు నుండ? 

గొన్ని దివసంబులకున్ .” భార. రో ౧) ఆ, ఇఒ; 

ర. విడయడదు, వేజగు. “పీ. సురకరి యాయ ది 

జరియించు ీనికకొదనులం గ ఖీ పడ్లకొదమ 

మొక్కలో మార్క, ౧, ఆ. ౯౭. 

కృఠపజుయే, మి. సః క్రీ" డృకవడు. ధాం ప్రే 

కడపు, “వ,. ,.దినంబులు కడం ప్రో, చి,.,బుకు 

షస సక 

యందు చేప గలవాడు; 

యేయు వాడు. 

కృతబుద్ధి సం, వి. ఈం స్త్రీ. 1. నునిశిక మైనబుద్ధి; 2. 
స్థేరచి క్రమ. విణ. (ఇ) 1. సునిశిత యెనముద్ధి 

గలవాడు; 2 స్లిరయైన చిత్తము గలవాడు. 
ఇట్లే: కృతమతి. 

కృకమాలము సం. వి. ఆ పుం. చేల, 

కృతము. సం. వ. అ. న. 1. చేష్ట. “గీ ..రోమ 

పొదు డన, ధరణిం బరంగినవీరుండు దనపురో 

పి, తాపరాధకృతమున బ్రాహ్హణుల చేశ, విడువం 

బడినం దన్మహి కనావృష్టి యయ.” భార. ఆరం 

3, ఆ. ౯౦; 2, కారణము. “చ, , .నీకృతమునం 

గౌరవాన్వయ  మకిల్చివక్షీర్షిం బ,కాళితం 
బగున్ =.” భార, అరు ౧, ఆ, ౫౧; 3. చేసిన 

మేలు. “క. కృత మెలుంగుదు రువకార, చత 

మున సర్షింతురు. .. భార. బిరా. 3, ఆ. ౬ళ. 

పుం. న, కృతయుగము, విణ. (అ. ఆ. అ) Li 

చవేయంబడినది; 2. నంపాపించంబడీనది; 8, ఆల 

వాటువేయంబడినది*క, అకృ తా స్త్రడ బచాలుండ 

+,” భర విరా, ర్క ఆ ౫౩; & సిద్ధము 
చేయబడినది; రీ. నొప్పింవంబడినది; 6. చాలినది; 

/. నియమితము, వఏర్వ్పాటయినది. 

గై గులీతప్పక 

కృతముఖుండు, సం, విణ (ఆ. ఈ ఆ. అ l, 

వండితుండు; 2. 'నేర్చరి. 

కృతలవమణుండు, నం. విణ. (అ, ఆ, అం 1. గుణము 

లేం చ్రిసీద్ధి వెందిన వాడు; 2. కృతయుంగలత్ 

ఇములు గలవాడు. “డా. ..ఇటుల్ కృతలశ్ష 

ణంండై వెలంగంగా, చ్వాపరలతణుం డనంగవచ్చు 

నొకో యల ధర్త్మనందనున్ *” విజ, ౧, ఆ. ౨ 

కృత వేది. సం. విణ (న్. నీ, న్ ఏ కృశజ్ఞుండు, 

కృతసాపత్నిక సం, వి అ. స్త్రీ. అదధివిన్న;తాను 
ద్ర దికియుండంగా మరలం బెంత్రాడినభర్హ గల స్తీ. 

కృతవాస్తుండు. సం. విణ. (అ. ఆ, అ, 1. ేర్చరి; 

2. గులీతప్పక యేయువా(డు. “క. మనసీజరా 

గంబునం జెనంగినయిట్టీని 'లేడిం జూచి కృత 

వాస్తుండు స్కెల్చన యేన ములగాశెంటిని ద్రెళ్లగ 

చేనెం నడుం గఠినవ్భాదయుం డై” భార, అది 

గ sa రా 
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కృళాంజలి. నం. వ ఇ. పుం. 1. జోడించినదోసిలి; కృత్రిమధూవకము. సం. వి అ. పుం. అనేక పరిమళ 

ర్తి, లజ్ఞాళువు, సోంకడుముడుంగున్తో. విణ. (ఇ) వస్తువులు కూర్వె చేసినభూప షృదృవ్యము. 

చేమోడ్నినవా౭డు, నమస్క_రిం చిన వాం వాం కృత్సిమము. నం వి. అ. పుం. చిల్ల కుడ్జి. న కేం 

కృతాంతముం సం, వీ, ఆ పుం, 1. మైనము; న బిడలవణము; 2, కాచలవణము; తీ. రసాం 

సిధ్ధాంకము; 8. పాపము; కీ శనివారము; ర జనము. విణ, (అ. అ అ) అస్వాభావికము, 

భరణీనత త్రము, విణ. (ఆ ఆ. అ.) 1. ముగింపం | కల్పితము. 
బడినది; 2. నళించంచే మయబడినది. కృక్ళష్నము. సం. వి ఆ న, క. సీర్కు 8. కడుపు. 

కృతాంతుండు, సం, వి, ఈ పుం. 1. యము:డు; డి విణ. (అ. ఆ, అ) అంతయు, 

శని, కృదంతము. నం. వి, అ. పుం. కీ యాజన్యవి శేమ్య 

కృశాద్ధండు. సం విణ, eo ఆ, ఆ) కృతకృళత్యుండు. విశేషణరూపములలో నొకటి, క ఎక్స) క్యయము 

కృతి. శం ది, ల న్స్ లై 1. చేయుట; వని; ర కడపట గలపదనము. 

ప్రబంధము; గ్రంథము; 8. యత్నము; ఓ. హింస; | కృప నం. వి. ఆ. స్త్రి కనికరము, దయ, 

క్ ఇరువది; 6 ఒకానొకఛందస్సు. విణ. (న్. సీ, కృషణము. సం, వి, ఆ, పుం. (క్రిమి. న. దైన్యము. 

న్ 1. నేర్పరి; ద, ధన్యుండు; 3. ప్రాక్టుఃడు, (వాచ 

పండితుడు, కృవణుండు, సం. విణ. (ఆ ఆ ఆ 1. బీదవాడు; 

కృతివతిం సం,వి, ఇంపుం, కృతిని స్వీకరించినవాండు, 2. లోఫివాండు; రి. చెడ్డ వాడు; డీ. మందుడు. 

అంకితము గా కొన్న వాడు. భార. విరా, ౧, ఆ, కృషవా(డు. మి. విణ. కృష గలిగిన వాయ, దయకు 
Ce 

౧రా నర్హ్ల "మైన వాడు. “డ్, ha తేజరిల్లు 

కృతుండు, సం, వి అ పుం. కూటికి బనిచేయు నతం డెవ్వడు సీకృవవాండు భార్జపీ-”వి. పు, ౧, 

ఆ. ౨౦3. 
భృత్యుండుం 

జ త్, అ చతో 

క్త తము సం. విణ, క ఆ. అ) ఛేదింవంబడినపిం కాం ws క్రీ 3 కృ నిచ్చు. 
“చ,,,అముకుందుండె తనయం? నాకు నీశిశువుం 

కత్తి, సం. వి ఈ. స్త్రీ, 1. చర్మము; 2. బెరడు త. ఆనీ 
దాం గృవసేనె నటంచు వాష్టు(డై. ” ఆము 

కోతి ; రీ కృ త్తికానత త్రము; శ్, త్తిరంంపు; బుజు సుతు ణా. కృషతో నుప 
వ శ్రి! ww) 

దేశించు. “సీ,,,నా వైహిముష్మికాసౌఖ్యవ్ర, 
దాయిమం త్రము కృవసేయవలయు.” వరావాం 

కృత్తివాసనుండు, సం, వి, న్, పుం.=కృ త్తివాసుండు. | ౧౨, ఆ కజ౬ం . 
కృ త్తివానుండుం సం, వి, అ పుం. శివుడు. క ఎపాకాము సం వి, అ నూకృ్ళప 'లేఫండం జేయు 

కృత్తు. సం, వి త్. పుం విశేవ్యవిశేషణరూ సము నది--ఖడద్దము, కత్తి క 
'లేర్పడుటకైై ,క్రియలపై వచ్చువ్రశ్యయము, కృపాణి. సం. వి ఈ, స్తీ 1. కత్తెర; 2. చురకత్తి, 
ఉదా:ణా మొలకు వాలిక, గనునముమ. విణ, కృ పాళుండుం సం, విణ, (ఉ) కవ గలవాడు. ఇట్టే: 
(త్) వేయువాండు,. (నమాసాొంతములందే కృపాటవు. 

ఈయర్థమాన నుండును, ఉదా: పుణ్యకృ్ళత్తు.) కృపీటము. సం, వి ఆ న ఓ కడుప్పు 2. సళ్ల; 3. 

కృత్య. నం, వి. ఆ. స్తీ = 1. పని; వేష్ట; 2, అభిచార సమిధ 

కీయవలనం బుట్టిన చేవ తామూ _ర్రి భేదము, కృషపీటయోని. నం, వి, ఇ. పుం, అగ్ని, 

కృత్యము. సం, వి ఆ నః, 1. కార్యము; రం వయో కృపుండు, సం, వి ఆ పుం. కృపాచార్యుడు, 

జనము. విణ. (అ, ఆ. అ 1. చేయందగినది; ఓ. దో అనిచావమణంది,(చిరంజీవులలో నొకడు) 

కోవగించినది; తె. లోళ్సించినది; ఓ. భయపడినది. కమి. సం వి. ఇ. పుం 1. పురుగు; డి, గాడిద 

ర్, 'జేదిందంభడినది; 6. అవమానించంబడిన ధి. ణ్. బక్క" 

కృత్తిక. నం, టి ఆ, స్త్ర కృత్తికానక్షు త్రము. 
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కృృమిణాముం నం. విణ. (అ, ఆ, అం ఇక్రిములు గలది. కృష్ణ్రపచ్యము. సం వి ఆ. పుం. దున్ని నకేలయందుం 

కృకము. సం, విణ. (ఆ. ఆ, అఎ 1. చిక్కినది; 2 చై రగుధ్యానము, (అకృష్ణవచ్యము = నీ వారాది.) 

సన్ననిది; లి. చిన్నది; డీ, శ్నీణావస్థలో నున్నది. | “గీ. వర్ణములు న్యాశ్రమంబులు వరుసం దప్పె, 
క 'లెమ్లు కురునాథ కడంగుము, మమృం గొని వేదములు నాగమంబులు విన్నయోయ, సౌర 

పాండుపుత్త త మథనమునకు సై :న్యమృదియును వీ భంబులు కృష్ణ్టవచ్యములుం జెడియెవృద్ధించొం-దె 

వేశం గం క; శమ్మయ్యెడంంజాము వలదు శంకింపం నధర్మ్మంబు విశ్వమునను*” కానీ జ ఆం రా ౬ 

గన్ * భార శల్య, ౨ ఆ. 9౧0. ప (ఆ ఆ. అ దున్నినపాలమునం బండింపం 

కృకాంగి. సం. వి ఈ స్రీ (వ్రీయంగువు; ప్రేం బజడునదిః (ధాన్యాదిఎ 

కణము. కృష్ణము. సం, ఏ. అ, నం 1. దున్నుట; 2. లాగుటం 

కృళానురేకసుండుం సం. వి. న్, పుం-లాఅనగ్నిలో విణ (ఆ. ఆ అ) కే, ఆకర్షి ంవంబిడినది; 2 

"లేతన్సు వై చినవాండు---ళివుండుం దున్న (బడినది. (కృష్టమా' 
కృళానులేతుండు, సం, = కృశానురేతసుండు. కృషి. సం, వి.ఇ. య. ఈ స్త్ర 
కృశానువు. సం. వి, ఊ పుం. 1. ఆగ్ని; 2. చిత శ, కృష్ణ సం. వి ఆ. శ్త్రీ* 1. కృష్ణానది; 2. డ్రోవది; 

మూలము. 3. యమునానది; శ. దుర్గ ర్ం ఒకానొకయగ్ని 
కృళాళ్విం సం, పిన్, పుం: కృళాశ్య్వునిసూ త్రము జిహ్వూ; 6. ద్రాత!; 7. పీవ్చలిళ్లో 8. నల్జ జీల 

లధ్యయనము చేసినవాడు, నటుడు. కజ్ఞ నో; 9. గుమ్మడి! 10. కృష్ణతులసిో; "lL. 
కృకాశ్వు(డు. సం. వి. ఆ. పుం. ఒకానొకనాట్య శారుగచ్చళీ; 1. కటుకరోహిణిళో. 

శాస్త్ర కారుడు. కృష్ణకందము. సం, వి, అ, న=ానల్లనిదుంవ గలది... 
కృళించే = కృళియించు. నం, ఆ, కి, ఓ. సన్న ఎజ్షనలువళే. 

లు, “మ., .కృళశించె మేను, ,.”ఉ. రా, ౧, ఆ. కృష్ణ కరుడు. సం. విణ. (ఇ పాపకర్మ (డు దురా 
౧౮౧; 2. బాధవడు. “డా హో నరనాథ. , అం, చారుడు. 

సారం గ ఎ్రశింవ నకటా కగునయ్యు యుపే ఆ. ఆ నల్ల నిజేవాము గలది. 
056 

తసేయ, 46 4 భాగం న్క్ర, ౮౦౭2, కృృద్ణ్రగతి. జం, సీ. కః పుం, ఆన్ని tar) (ఇ) = కృష్ణ 

కృశియించే. సం సం శ్రీ కృళింపం్రేయు. ' “క కరుడు. 

దారం లేదు ప గృశియిం | క్ర లక్షళౌరము, సం, వి, అ, పుం. ఇట్టి, విణ, (ఆ. ఆ. 
జన్. రుక్మ ఒకు ఆ. ౨&౬ అ. క్రీ సన్న గిల్లు. అ) నల్డనికను గ్రుద్రు గలది. 

గనే తనువు నృళియింప., ద, రా శే ఆ, కృష్ణ దేవాము. ప. వి ఈ పుం, తుమ్థైదం విల (అః 

౧౮3. 
ఆ, అ) నల్జ్హనిదేనాము గలది, 

క్ళృషకము. గం, ప ఈ పుం 1 ఎద్దు; 2, నాలి కృష్ణటె పపహాయను(డు. నం, వి అ, పుం-యమునా 
కుం నికతమునం బుట్టినవాండు--వ్యాసుండుం 

మ్ లు 

కృమకుండు. గం: వీణా (అ జికా, ఆఅ శర ర కుండు, కృష్ణసీలములం: న౦0* వీ. ఈ పుం. బు థాన్యవిశేషము, 

నేద్యకాండు. సంస ర, అ. ౧.౩౮. 

కృషాణుండుం నం, సి ఈ పుం. కర ర్ల కుడు, సేద్య కృష్ణవర్డి. ళం, ని ఈ స్రీ నల్లతులపీశీ'. 

కాడు కృష్ణ పాక ము. నం, సీ ల పుం. కలి వెళి. 

కష్, సం వీ, ఇం సీ, సేద్యము, ల ఆ గొల కృష్ణభఫల. సం. వి, ఆ. సక కారుగచ్చశి'. 
కృషికుడు. నం, విణ, (అ. ఆ. అ) కర్ష కుడు, కృష్ణ భేద. నం, విం అ. స్తే. శటుకరోహిణిన్తో, 

సేద్యకాండు. కృష్ణము. సం. వ అ పః క. నలుపు 2. కాకి; 
కృషీవలుండు, గం ఇ కృషికుండు. నె కోయిల ఓ అన్ని; ర, కృష్ణపకను; రీ 



కన 

మధును; 7.క లియుగము; ర్, నల్లత్రాంయ,; 9, 

నల్జ యిజ్జే; 10. కలివెళీ. న. 1. మిరియము; డిం 
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“మ ఆఅలభుసన్యందన మెక్కి. దై క్యగురుక్లష్తా 
మోఘలగ్నంబునన్.” శశా స్కీ ఈ ౧౫% 

ఇనుము; 3. వీసము; 4. పొవము. ఏరా, (ఆఅ తం, జం వి, దర స్తీ క్ష రచించుటం 9, ఏర్పాటు; 

అ) 1. నల్లనిది; 2. ఛభయవడినది; 3. 

మైనది, 

కృష్ణల సం. వి. ఆం శ్రీ గురి వెందళ్ల*. 

కృక్ణలోవాము, సం వీ, అ, న అయస్కా.౦తము, 

సూదంటుజొయిః 

కృష్ణలోహితము, నం, నీ, అ, పుం బూడిదరంగు, 

నలుపు నెజటుపును గలనీనరంగు. 

కృష్ణ్రవర్ష్శ్య + నం వి న్. పుంనల్లనిమా నము గల 

వాడు! అన్ని; 2. రాహువు. విణ. (న్, 

న్, ఆ. న్) దుష్ప్రువర్హనము గలవాడు, 
ఇారుండుం 

కృష్ణ వేణ, సం. వ. ఆ. స్తీ = కృష్ణ వేణి. 
కృష్ణ వేజ్ఞ, నం = కృష్ణ వేణ. “ని, విలసీఠకంబగు 

కృష్ణ వేళ్ల మలావవాోరిణి,..” భో. ౧, ఆ. ౪౦. 

కృష్ణవేణి. నం. వి ఈ స్తీ" కృష్ణానది. 
కృష్ణ శారము. నం, వ ఆ. పుం. నల్ల యిక, ఇటే: 

కృష్ణ సారము. 

కృష్టైజినముం నం, వి అన, నల్లయిజ్ఞితో లంః 

కృష్ణూవాసము* సం. వి, ఆ పుం. రావి 

కృష్ణావ్రమి* సం, విం ఈ 

గోకులాష్ట్రమిం 

క ఎప్తీక* సర వి. ఆ. స్రీ" నల్జావళీ. 

కృష్టిమ. సం. వి, అ పుం* నల్లందనము. ఇళ్లే; కృష్టీ 

మము. 

అశుభ | 

శా న... ద! 

లె. నిశ్చయము 

కము. నం దిగా. (౪ ఆ అ కొనంబడునద్వి క్తి 
చతు శ 

శె. జే, విణ. వృ త్తియందు “కెంపు శజ్ఞముయొక్క 
లు ప్తశేవరూవము. (చూ. శెంపు) 

శింగట. డే.ఏ. తాళనీజము, తాటీటెంక. “కీ ఇంక 

టం చనం జెలంగును దాళ బీజాభీధ.. ఆం 

ఛా, ద్వి ౭౮ 

దురొ | ఇంబీము. చే. విణ. ేర్పుగలవాండు, మ పుణ్యాముగల 
వాడు “క కాంచిన ననసానాగడ, కెంచపు 

మాస్ట్రీడు బెట్టు గెరలు చుం జెలిం బై, కొంచు నెదం 

దటాలుంచన్, గొంచకరయే మొగలిజేకుగుమ్లితి. 

జిమెన్.” ఊఉ. వారిశ్చు, ర, ఆ ౧౧౪ వబంధః 

౭ెరాః 

శెంచేయి. దే, వి, (శంపుశళచేయి వా _న్తపద్మము, 

పద్మమువంటి చేయి. “సీ, మానంగవచ్చు జే మధ్యా 
హ్నా కాలంబు శ్రీనిశాలాతీ కం శేలిభిక్ష.” ' కాశీ 

౨ ఈ ౧౧౫౨ 
రీ 
ప్త ర్రైవణకృష్ణావ్రమి, శింటలము. దే. ఏ. గర్భవతికి అన్థమమాసమున బెట్టు 

నూతనాలంకారవిశేషము. “క. ఆసతి కాన్ఫపుం 

డష్టముమాసంబునం గెంటలం బమరంబెట్టి నువో, 

ల్లానంబున నుండగ నవు మాసంబులు నీండె గర్భ 

మహిమయు నలరన్.” ద్వా, 3, ఆ. 3౬ 

కృష్ణుండు, సం, వి ఆ పుం, 1. డేవకీవనుజేవులకు[ | ాద్షమ్సి = కెందావుర. పారి, 3, ఆ. ౨౪. 
బుట్టినవిష్టుమూ రి; 2. వేదవ్యానుండు; 3. 

నుండు; ఢీ పరమార్మ* 

కృమ్యమాణాము. 

దున్నంబడునది; 2. లాగంబడినదిం 

క్త 
గా 

నా క్షి కున క్లష్పకీల, నం, వి, ఆ, సై నియమపక్ష్యము. (దస్తా 
వేజుమొ 

క్షప్పధభూపము,. నం. సిం ఈ పుం చిల్ల మడ్డి. 

న్దస్తముం సం, విణ. (అ. ఆ. ఆ) 1. రచింపంబడినది 
నిర్మి ౦చంబడినది; జ సమరము, ఇచాలినది; శి. 

భిన్నము, ఖండింపంబడినది; ఢీ, నిశ్చయింపంబడినదిం 

సనం. పిణ. (అం ఆ, ఆఅ 1. శందొగ. 

జై | కందొమర ద్వ ఏ. (కం పు+ తామర ఎక తామర. 

ఆం. భాం వ" ౧౬౪. 

ద్వ వి. (ఆంపుశితొ గు ఎజ్జకలుపః టాం 

రౌ ౬, అ కి 

కెంపు. చే. వి. 1. వద్ధరాగమణీ, ఆం. భా, ది. 
౨౭౭; 2. ఎజుపు “కు ఇ్షనుండు తనకడకు 

చేతెం,చిన రాగము బొందు టది యుచిక 

మనగా ౫ెం,పున "మెజుసీ వళక్చిమాశాం, గన జన 

సనంభౌవనముల గొరవమంచెన్ “భార. విరా, ౨, 

ఆ. 3౨౧౯; 8, దంకక్షతము. *చ..,విడిశంపు 

మో,ణుమెటుంగు మోవిచెం జాజుచుణు కన్ను 



శింప్రులకుం దలంకలన్” దశా, ౭, అ ౧౫౬: 

ఆం, భాం తం ౪. (ఇవి మూ డర్భములకు 

నుదాహరణములు) 

చిగురుమోవి” కాళ. ౧, ఆ. క క౭. విణ, 

(క. త శెమ్ను దీనికి వైకల్పిముగా వృ త్తియం 
దంత్యవర్థ్శ ము లోపవించునుు మిగిలిన దానికి. 

గొన్ని యెడల నుగాగమము, కొన్నియెడల మోంది 

హాల్టునకు ద్విత్వము నగును, ఉదా: కెంజిగురు, 

మోవి, మొ!) ఎజ్జనిది; ఎయు వెక్కినది. 
“కీ శంపువాతెజసొంపె...”దళొ. ౧, అ, 

౧౬౦ “చ,..కనుదోయి జెంపుగ నకుంఠిత 

విక్రమ "మొప్ప. , భార. కర్ణ. 3, ఆ, ౧౬. 

శంపుకంటి. చే, ఏ. (కెంపు4కన్ను ఎ కోయిల. (శ. 

ర త్రం 

శింపుకన్ను లపులుంగు, చే. వి, కోయిల. వేంకం తిర్య. 

౧౦౨. 

శింపుగాము, ద్వ. వి, (కెంపుశాగాము కుజుడు 

ఆంగారకుండు. (శ, రః శ్రా) 

శింపునవతు. ద్వ. వి, (శెంపుషాసవతు) స్వాతీనత్ 

త్రము, (శ ర 
శకెంబట్టు. ద్వ. వి. (శెంపుగావట్టుఎ ఎజ్జిపట్టుం (శ్రా 

కంబనుపు. ద్వ, విం (శంపుశేవనుపుఎ కుంకుమము. 

(క్ల నునుపుగా దువ్వి తీర్చినకెంపుచా లేందు వన 

మాటజునొసటి శంబనుపుబొట్టు.” శుక. ౨, ఆ, 

ళో. 

కెంబెదవి, ద్య. వి* (కంపు? పెదవి) రక్నవర్థ్యము 

గలవా తేటి, (బ్రైం 

శకరించే. బే, అ శ్రీ * 1. కోరం “డిం... చావ 

"గకరించెదపు విధి గెలువ నీవశమె” నవ ౧, ఆ. 

రోజా, ఫు, ౧౪వ; 2, కెక్కురించు. (చూ. శెక్కు 

రించు. 

కక్కరించు. దే. అక్కి. (కోడిమొ. పురుగులుమొ. 
తినుటకు ముక్కుతో మట్టిని "చిమ. వ్యవ: 
వాండు కోడి శిక్క_రించినట్లు శెక్టరించి కెండు 

మెతుకులు తిన్నాడు. 

శిడ = కడం, చే. ఏ. Ll. పార్గ్వ్వము, ఇకా: అం. 

భాం ద్వి, ౧౩౮ “గీ. కృపుడు వృః' నేనుండును 

వారి కెడనం గూడి” కార. బ్రో క ఆ. 303. 

(శ రం సాం; 2, దిశ,దికు. (రీ ఇటు వల్లీ 

ఉదయం, దే. ఆ శ్రీః 

శిగ 

త్రాటిమిక్కు_టపుండెక్కురికీబుకెడ గొవ్పతివ్ప 
వీక్షీంచినాండ. బంధం ౧ర౯ 

“కీ, చిన్ని కెంపులతోడి కిడకూడు. డే ల్. శ్రి l. రూడనుండు, అనుభ 

రించు. “సీ. చెలి లేక సీతోడినీడయి గడగూడి 
వరంగిననన్నింత యొరవుసేసి” క, సం, ౫ ఆ 

౧౨౩. “దిష్టి... పురజనులు, గెడగూడి తన్నీరు 

-గెలకలంనొలువ”* బన ర, ఆ ౭0౯; 8. గుమి 

గూడు. “గీ, ..కొంద యిన్నారు గగనవీథి, 

నొరిమెం ౫డగూడుకొని యొవ్వ రొక్కొ వీరు” 

కారీ.3,ఆ. ౧౩౮ నః క్ర" రమించ్చు భోగించు, 

“క్క మగనికి వెఅవక యింటికిందగం చాజీ కర్త 

యగుచు; దత్పరవృత్తిన్,వగ గలదై వెలిం దిరి 

“ెడువముగువం గెడగూడువాండు మదనుండు 

గాడే మల * ౨, ఆఅ ౧౭౨. 
తొ 

శిడప్రు. దే. న. శ్రీ" టెడయుం ఛా. గ్రే ఓ వడం 

గొట్టు; త్రోయ. “రీ -కరలి చీశటి మ్రాను గెడ 
వంగ నిక్కి_నసమయగజంబుదంకము లనంగ.” 

పార ౨ ఆ. ఏ౬ డై. 3, ఆ, ౧౦౯... 

రఘుపీరుండు. , .నురాంతకుం బడం గెడపి...ల 

రామా. రే, ఆ. ౫౦0; 2. చంపు; నళింవచంకేయు. 

“క ఈహారిణనయనం గౌడపిన, స్త్రీవత్యయుం 
ఇ₹డపకున్నంబెచ్బెర స్వామి, ద్రోోవాంబును. , ఓ” 
హరిశ్చం ౫ ఆ. ౧౪౩. “గీ, అచ్యుత యనంత 
గోవింద యనెడునామ,కీ రృనం బౌవధం బొ-చుం 
గెడపం రోగజాలముల నెల్ల...” శేష. ౧, ఆ 

గణ. కానీ ౬, ఆ. ౧౭౬. 

శెడమాలు. దే. అ. (క్రి. ఏర్పడు; మార్చుణెందు? 
“ఆ, వగలు జేయు జేయు: బగలును ₹ెడమాల, 

కునికి గేలిగతులు నొదవె "చేని, క న్నె-చచన్నుం 

గవకుం గన్నుంగవకు నీడు, కోకయంగము నవచ 
కోరయుగమం.” శ్రీరౌథా* ౧ ఈ ౧౬ 

శెడయాడు. దే. అ. క్రి. (కడ అడు) నడయాడు, 
తిరుగు. “సీ. ఈహాంసయానంబు నింతయొప్పయి 

యున్న యలివ యిక్కడ గఇడయాడెనేని.” 

పోడ. రా ఆ. 3౯. 

శడయిక. చే. వి ఆడయు, ఛా) 1. వకనము. 

(శ ర; ద దావ. (శ. ర 

l.. విఖుగు, వికలమగు. 

“మ కరిబ్బందంబులు డ్రెశ్లిం వెల్దుగం దురంగ 



ణక 

Spas "క గ్యూతె రథానీకము లగ్షలంబు 

డనెన్,. భార. కర్ణ. ౨ ఆ. న్ భీ 

ఆ. 3౫౫౨; 2. వడు కూలం, (యీ Nee 

డెడలించం గడ సినచెమలపై వడి...” TE 

5, ఆ. ౬9; 9. ఖండికేమగు; చచ్చు. “రీ వర! 

ములు వడయంగ శికములు గెడయంగం బం క్రి 

769 శిర 

గొలుపు. “డా, ఇం కీటు నిన్న నమ నను 'నేమిటీ 

కిం గరరించె ఇంకయుం, బొంకము కాని నీవలని 

బొంకులు మాదవి గావు...” పారి ౧, ఆ ౧౨౬ 

3. చాధించు, కారించు. “క కాచిలుకా..., 

మాశెలి గెరలించి తేని మాటలు వచ్చున్. GE 

ఏ ఆ, రా. 

కంకు:డు వీసాల గనియొ** ఉం వారి. ౨ ఆం! కెకలిబడు. అ కీ" (కరలి+వడు 1. బాధపడు. 
లాగి. “క. కనసీమసగి యనురవిసకము, లసీలతి 

కలనురల చెగవ ననువులు వెడలం, బనవెడిరి వడిం 

శిడసిక, యసమనమరవిలననముల నని వెడలి 

నృపా” భాగ రా సం. ౧౪౬ సా, ౧, అ. 

రై. తొందరపడు. క. జెరలివడి జనని దూజయుట, 

ధరణీవతి ననుట వెళ్తీకన మి:క చేలా, కరితావ 

మొద నాకం, నఆకంళుంటె దిక్కు. గాక కలే 

యికరుల్ ఎ సాం 3, ఆ ఏ౨. 

౧౦౭; శీ ఎడముగు, పాయు. ఆం. “ఫాంతృం ర | శెరలియాడు. చే.అ. క్రి" కం, 

శిడవు. బే. ఏ. (ఆడయు, ఛా) వతనము, శెడయిక. 
(శ. ర. బ్ర వణ. ఒజగినది, 'వా/లినది. క్ట, | 

విడు విపుం డనిఫణి వలుకలం గడుభరమున 

మున నఖిలము, వదవడవడంలో మహాద్చి వనధి 
మునింగెన్.” భాగ, రా సృ-౦. ౧౯౯. 

*ెడ్ళెరను దే. విణ, (కడ4బెరసినది) వీకయెనది, 
మొ త్తమైనది. “కీ సొంపు మిగులంగ జోదుల 

యంవపొదుల, గీప్తులును 'లేంశనవ్షలదీధికులుమ, 
హోరిరశ్తులు గెడ్బెర నగుచు వెలుగ, జేరు లరిెగె 

నుద్రామకం 7 Ms భారం hs ౧, ఆ. 

౧ంక, ('కీడ్చెర నగుచుముద్రి) “క... కెడ్చె 
వై. పీనుంగులు వడువుం శ బ్రేకయుం బడియెన్.” 

క నం, ౧౧, ఆ. PEE ౧౯౦. 

శయ్య = కయ్య. (బ్ర 

శేరు బే, వి. కిలకిలధ్వని. (యా. శరగొట్టు 
శరగొట్టు. జీఅం క్ర" కిలకిల మనుః ఆం.భా. కృ౯౭. 

శెరటము. దే. వి. కరడము, అల. (ఈపద మత్యాధుని 
కులరచనలయందు చాడుకయందుం గాననగు 

చున్నది. 

శకెరలింము. డే. ణం కీ" (కరలు. భౌ చే +) మే 

ఆతీశయంపకేతు' వృద్ధిపొందించు. ల సోయి 

గము గాంచి తిలకించి సొబగు మించి, మరులు, 

గెరలించి కెరలించి మపిం గరంచిి యటణమరలు | 

దనుజనుందరిన _ మన. 

డుయు మధు పావశేలి: చేలి.”ఊ. వారి. గిఆంళ ౭. 
మొదల గుదురు గలుగమిం గాడవై , బుడబుడరవన | కిరలు, చే. అ, (కి, (క 

కః గ్గ +౪6 బాొణానునుండు, 

= కోసం “ఇ₹బలీయా 

మిక్కిలి సంతోష 

+ శెరలు 1. ఆలికయించు, 

విజ్బంభించు “గీ. .. పె జ్ఞాయాసవడు విమూఢుం, 
డతని బాధించు దోషశ్త్రయంబు “౫ెరలి*” భార 

ఆశ్వ, ౧, ఈ ౧౧౬ “వీ ఒండొరుల నరోమ 

హుంంకృతిం ిరలుచుః గెరలి తూపులవాన గురిసి 

కురిసి.” రాఘవ కి, ఆ ౨౨౫ 2 వ్యాపించు; 

(రుచి) కలుగు. “గీ. కృష్ణపథుని కీల అెంచైన 
మోందుగా6 గెరలుగాచె.” భర్త ఎ ౧3 ఆ 22, 

“క వినో చ మృగుకధ వినియెద యని, కచుని 
చక్కెరలు శెరలయా నిట్లనియెన్'.” "శుక. ఈ టే ఆ. 

౧౦౭; 8. కోవవడు; విసుగుకొను. “గీ,..వవ్య 

శేమన నొకింత,కెరలనీనునీల సంపన్న ేస్తురాలు.” ॥ 

సొ. 3, ఆ రజ సాం ౬, ఆ ర౭; 4, కక్షల 

బడు. “చ శకలక శృవృణీంవ నడుగంటనె 

నిల్పునోకింత నూగక్నస్ ,*: తత్పురీవారుల్ =” 

పాండు. ౧), ఈ ౧౧౯; ర్. (భృమణము చేయు, 

తిరుగు. “చ...,భఛ మరజాల గుణాంచికపాంను 

చక్రముల్ ౩ గెరల., వసు, 3, ఆ '౧౩౫; 6. 

ఎగురు. “వ,..అడల్నినం గెరలి చెరలుకొట్టుచు 

మిన్నులెం ఛాణుచిలంక వారువంబుల. . ౪” 

(రం ౨ ఈ ౨౯ 

దీఆ లాలించి చూమతించి, eens శెరలుకొను. దే అం క్రి (కోరలుాకొనుు 1 వెం 

విభుండు తురీకరించె” కృ. శకుం. 3, ఆ.౫౦. 
శశాం. ర ఆ. గలా 2. విసిగించు, చిరాకు 

H—27 

పొందు, వృద్ధిపాందు. క, చాడక నాలక "తెను 

భులం గూడక ఠగ నళ్ళ గిరలుకొని నవకముల్రై, 



శా 764 జ 

చూడం భద్రము లగుచుక్, పీడెన్ నన్యంబు శిల, శీ, ఏ, నాట్యము! (శ్రీ ల చూపురంభనెక్సెలి 

లిడుమ వీడెం బ్ర,జకున్ త్ బాగు ౧౦; స్య 

వూ. 2౫౭; 2. ఉప్పొంగు, సంతోషించు. | 
(చూ, శెష్టకొను.) 

శరలుమే. చే. నం శ 

లించు, కెరలంకేయు. (చూ. శరల్ను.) 

శరలువొడుచే. చే. అ. క్రీ. ద 

2. విజృ౭లి:చు. అతిశయించు. “ఆ, అకనిచేత 

నున్నయవ్బృుకకుంభ ము సూచి, శెరలువొడిచి 

సురల గికురు వెట్టి, పుచ్చుకొనిరి యనురపుంగవు 

'లెల్లను, కత టకు మహనకే ౦,ద ల భోగ, రొ 

న్క_౦+ ౨౯౫; రి, ఇజంఫపాందు వృద్ధినందు. | 

గరిమ నీగతిమెల్లనం 
డంగ, భాగ, ౫, సం. ౧, ఆ, ౧౦౭. 

శరలెక్తు = శెరలువొడుచు. (శెరలుశాఎత్తు) విజ్బం 
ఇంచు, మదమెక్కు.. “సీ ఘుమఘుమ నుణు 
ములు ఘాోషిందం రలెర్తి మూర్చ మి 

న్నులు మోన ఇయు. ”సాంబోః ౨, అదిగా 3. 

శెరల్ను = శెరలుచు. ఓ. రగుల్బు, మండించు. “క్ల 

ఏిరవాచింతాగ్ని నివ్విధి గెరల్చుదు నన్న పగిది 

. వరావాః 3, అ. ౭౫; 2. వ్యాషింవ( 
జేయు. “ఊఉ. తకమలదాయరూపు నెజతావిం 
ెరల్పు వసంతుశేపు,..” ఊ వారిళ్చు క, ఆ 

౧౧౫; 5. పురికొలుపు, డ్రేరేచు. “చ, ,.సాట 

వంబులన్, దడవి శరల్పుచున్ , స్వాం ౪, ఆ. 

30. కళా. ౬; ఆ. ౧౨౯ ఓ. కోపిందంజేయు; 

బాధించు, “చ,,.చ్కిక్కెర మునిము చ్చటంచు 

గమకింపుల వే: గపిలుం రల్సి తృదధ్ధురుకరకోవ 

దీవమునకుక శలభాకృతిం జెంది రందజున్.” 
చం. రా, 3, ఆ. ౧5. 

క్టు=కెరలు. 1. ఆతిశయించు.'గీ. మొనసీ వలి తెమ్హ 

రలు కెర్టీ పెనగులాడు.” కవల, 3, ఆల; 

2. విసుగు. వంచ'చామరము...సాశె సొశె నన్ను. 
గర్భం జేయరాక పొ మిశన్ లవి ప్రయ, ఆం, 

(ఊఉప్పొంగు, సంతో 

షించు “గ్ల, వఅల దిక్కుల నెంచి దుర్వాద 

మైనుకీడు మేలును 'బెల్పుచు: గక లిడుచుంగెర్డు 
కొనుచును దనెపేరు కేరకొనుచు,వచ్చె నచటికి 
డుబుడక్కి.వాం డొకండు” నాంసు ౨ ఆ. ౨౭. 

శిులయం. చే. ఆ క్రీ, 

యయ్యె మూ౭ున మంజిటికంచియ మాటి 
యో చ.” సాంబో. ఒన్ 9 ఆ, ర, 

శలశరింమే = కెక్కరించు. (బ్రో) 

(శెరలు, ధా చే శర | కెలయు చే స క్రీ" 1. *రలించు, నేంపు “వు, 

ఇంకులం బొందువడు వశ్యుక్త కరంబుల పీనిం 

“ఇెలంకిన బుద్ధి మోభంబుగా వింశకంకౌ ేమి 

యబదంబులు నో. +” ఆము, ౬, ఆ 

ఏ౬. (శర పా “వీని? లీని ముద్చి-); డ్రె, 

ఊడంబెజుకు లాగివేయు. “వ... .భగునికన్ను లం 

శకెల:కి ఫొూమవండ్లు వెలీకి...” కారీ. 2, ఆ 

౯౫ (శ. ర పా. “కెలికి ముద్రి) 

గెరలునొడి చి, స ఇెలగయా. | లను. జీ. ఏ. బె. (చిం నూ, శెలంకు, శెలంకు) 

1. పార్శ రము, పక్క యక శెలయులనున్న 

కంగెటిజున్ను గృవామేధి యజమానుం డంక 

స్థీతార్గే కత్రి"? స్వా. ౧౩ అ ౬౬, “క, బలగము 

గలభూ పాలంండు, గెలనిమహేౌ బాశషరుల బుద్ధికిని 

వేం గగుచున్” భార. శాం. ౨, ఆ. వ 2, 
ద్టజుదాపుకీ, . .కెలన నున్న,చిన్ని ముద్దుల సిరి 
యాళ సెట్టి కనియె.” వార, ౨ ఆ. ౭3. ఆం. 
భా. కృ. ౨౧; 3. దిక్కు,దిశ. “చ కురినెం 

ద్ర చండవృష్టీ ఘనఘాోవము'లెల్ల జలంకులక 

భయం,కరములుగా. . భార: ఆర. 9,అ= ౨౯౭. 

విజ 1. ప్రక్కనున్న చాడు, పొ రుగువాండు 

“చ... అన్నదమ్హులును చొందిన నేర కసాధ్యు 

లట్ల్టుగా, శరవయి నిల్సినం లని శల్లిదమై వణీ 

వోదు కెంకయున్ భార ఉద్యో. ౨, ఆ రారా; 

2. ఎదుటీవాండం. “ఆ. ఆవులింత కుమ్ము వోసంబు 
నిష్టీవ,నంబు గు_ప్పవ_ర్థనమంలంగాంగర జలుంవ 

వలయు న ఎసి గొలువున్న యెడల 'బా;హిరము 

లైన లని శెగ్గ్సు లగట. ” భార. ఏరా, ౧, ఆ 

౧౨౭; 3 న వ శత్రువు. “గ్ల, శెలని 

నోడించువిధముం చొ ఇలుచువిధముందలంయ 

కొనుచును రాజ్యకంత్ర తంబు ఇాగురీతిం సోల్పడి 

447” ఏన శకు౦, లో ఆ. ౧౬౯. 

* 1, ఉక్భహించు. “గ్ల "కలసి 

Re (ట్ కచ మ్రింగం గ మ్లుకొని 

వచ్చు వచ్నెలచెమ el 3» “అంద్రా. 4, ఆ ి 

౫౩; 2. గర్వించు. “ద్వి ఇలయంచు నిను నీవె 



శిల 

కీ ర్రించుకొచెదు కులజుండు తనుందానె కొని 
యాడుకొనున.” రం, రా. ఆర, ౧౬౬. పు ౧౫ 

బం. కవల. ౨ ఆ. ౨౪; ల. వికటించు, వికట 

“సీ _ _కట్టుకొంగుం గీ. తొలంి 

ఒభునంబు కనిపింపం గెలసీ నవ్వు” దశా. రా, అ. 

౧౯౦. “సీ, స్త్రీలగా నందఆ సృష్టింపరైతి రం 

చును నువధాతల6 జాచి కఇలయు.” .దశా, ర్క, 

అ ౧౧౯౩ 

శెలవు. దే, వి. వలపు, వాంఛ. ళ్ సగము మొగిచిన 

కనుగవ సగము నగవు, సగముసనగ మగుపలుకులు 

ముగాం బలుకు 

సగము మజిపు,కెలవు సగమును దగ రతిం గలిసి | కె 
యలసీ లోలలోచన నాయిద వ్రాలు టెపుడొ.” 

రాధికా, ఎకి అ, ౧౨ ౨. విప్ప. ౨, ఆ, ౭23, 

శిలసము. చే. ఏ. (క. కెలసను) Fl బని. 

నగుయగాక విడుతుమే పూనినట్టి, శెలసము ,..” 

రామా. ౨, ఆ, ౧౧౯; 2. కావలసినవని, “టొ, .. 

స్రీ కెంసంబుది క్చెదం,జట్టన న నన్ను: బంపుము భృశం 

బుగ చెయ్యది న క్రణిన్.” భార. ఆర. ౫; 
సేవ. (డివిజగణములు గీ.. 

తమకం: బార్క్యవచ్చి కెలసంబు శీసిన వారె కార 

కు సం, ౨ ఆం ౨౫ (రేంచు. (శ. ర 

ల్రగించేు. చే, స, శ్రీ l. “పెల్లగించు. (శ. రబ డె 

శెల్లు = శరలు*, (చూ. కెల్టుమలంగు) 

శిలుమలంగు. దే. అ. ,కీ 
ట్ రా 
వరాజ్ఞుఖమగు. (శ్రైలనుక్స “గీ, శేకరాలోక 
నంబులC "గెల్జుమలంగె” వార. 3, ఆ. రాణ. 

శవ. దే. వి. ఆర్బుట సింవాగాదముచేయుట శేక 

ఆ. ౨౨౮ 9, 

చనా 

క్ 

చయుట మొ 'వానియందలీధ్వని కనుక రణము. 

“గ్, శరకరుండు నందిపై 

శవ్వున జీడ్చు మొ. (వా 

ఉళకుళి, బే, వి క్రీ డాసరన్సు. “సీ “క్ బ్రచ్రెళక్రవిలోన 

నిందించి ఛిలనాగ  ప్రోదిరొయంచలకవల 
యాడె” పోడు. ౮ ఆ. 3౮ (శం ర పాం 

శిళ్గవ్చ. దే. వి 1. పార్మ (ము కెలనుః 

ఇ 3 శొంటి ద్రజ మారిమసంగినట్టు. 
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“గీ వన, 

* (కలు ₹మలంగు మరలు, 
య 

చెక్కి. హుంకరించి, 

యతిశ యార్భటి: గెవ్రున నార్చి పేర్చి” అని. |, 

క్క, ఆ. రజ ఉదా:లాశేవ్వునం గేకవేయు. 

“నీ ఊరు 

పాడైన గళవులయూళ్ళ కుణటీకి, మెనవదొరం 

స్వా గీ ఆం 

నికి సై ల్కా అ, ౧౨౩ స దూరము దప్పు 

కేక 

“క ,మనము శెళవు శ యు౦డుద వ 

చున్.” జై. ౫; ఆ. ౫౩. “సీ. వినుతికి వి డివట్టు 

వినయమ్రులకు గట్టు కలయక కిరవు కీర్తులకుం 
గాళవు*” సత్య. ప్ర. ఏ, ఆ ౧౩౪. 

"శెళాకులి = “కెళకలి. “సీ, ఈజళావళిచెంత రాశకేందు 
బించాస్య తివిరి యంచకు నడర్ డిద్దుచుండె.” 

రసిక. 3, ఆ. ౧౦౭. 

శభామాళి=3ళకూాళి. “గీ తావికమికళొకూళి దండ 

నొప్పు; గొప్పవన్నీ టికాల్వకు, పట్ 

౮౧9 

లేం 

రా, ఏ. 3, ఆ, 

[కొను 

ఎ) తిను, (చూ. శెస్ట 

+కొను. స్వార్థమునఎ) 
వ...వీనిక నుదట శు 

కొనియు నమలి చదిగొన లేక మరల డలం 

గ్కక్కు 'డాకిసీనణంబులును. , కనిక. ద ఆః 

౧౯౭. 

శట్టరుకజక్రెట్లరుకు. (జౌ 
| నెక్తగాజార్రైట్షనాలు. (ట్రా 

నెల్లు 
య 

ఇట్ల 

న! 

శే, చే. ఏ, ఉత్సావాముతో వేయుకేక మొ, వాని 

ధ్వని కనుకరణము. “క, నాయింటం బదికడవల, 

చేయి పెరుగు పాలు? 'ద్రావి సీప్ర్రియకనయుం,; 

డోయమ్తు కడవ లన్నియుం ే యని బోరగిలం 
ర్రోని కేకచు వచ్చెన్” వారి= వూ. ౫ ఆ. 
౨౧.9 పార్వ ర్క, ఆ. ౯కి 

శేంద్రము. సం. వి. అ. న, 1. వృ కమ్మే కృ ముయొక్క 

మధ్యస్థానమా; 2. లగ్నమును దానికి జతుర్థస ప్తను 

హ్ 3. మధ్యము. 

జీలం = కెంగేలం “గీ, వెలువ చెలువయ్యె బట్ 

వల్కు_ చిలుక చిలుక, వెలంది వెలది నీకేరగేల 

నలరునలరు.”” సావి, ౨ ఆ. ౭. 

శ్లీనో, జే, ఏ. నెమినిమొ. కూయకూతయం దగు 

ధ్వని కనుకరణము. “క "లేభొదమనెమిలి 

వల్కెడుం;ేంగో యని వైశ్య మనకు ౫లుపనః 
జుష్తా, a శ్రీశ డలం 

“శ్రేక్షం ఉఫ్, చై. వి* (సం. శేకా. క, కేక 1. *మిలి 

కూత. ఆం. భాం ద్వి. ౯౨; 2, అజపు “క, 

తోడిజననాఢనుళుల్,సా౭కః కలం వేయంగ 

సా వలె కిని, స్తీ ఇమిలికూంళ, 



a 

"నెక 

"కకట గెమ్మటలు. జీ, వి, బ. కే శే యనుచు జేయు | శేకిసలాడు = శేకసలాడు. 

వరియాదకము. “ది. కర మశుర_క్టియ కారణం 

బుగను, గిరిజేశుం గేకటగెమట లాడ్రియును సర 

సముచేసీయును ేలిచేస్తియును ,..'” పండితా. 
మహిమా... ౨౭ 3. పుం 

“శేకయము, నం, వి, అ, పుం. ఒకానొక దేశము. 

శేకయి, సం. వి, ఈ. స్రీ" కైక కైకేయి. 

శేకరము, సం. వి, అ. న 1. మెల్లకన్ను, (వాచ; 

2, కడకన్ను. 

శీకరాక్షీ, సం. వి ఇం న = కేకరముః ఆము, ౨, ఆ. 

లిక 

శేకరించు. ఉథ. వై. అ శ్ శ్రీకలు వేయు; గొంతుక 

సరి చేసికొనునట్ల్టు ధ్వనివేయు. “దె క్రీడించి 

మలయుచుం గేకరించుచును.” నవ, 3 భః 

(శ. ర) “ఆ. శేకరంచి కొన్ని పోకలం బోయి 

యివ్చేడెచూపు దన్నుం చేరకనికి”శుక. ౧) ఆం 
౫గింణం న, క్ర" మించు; కక్కు_వవటుచు. 

ఇంచునీటిని శేకరించుచల్లనిమాట జాబిల్లితోం 

చొందుం అపర. గంధ ౧౯౯. నం, అ 

శ్రీ" కడగన్నిడు, క్రీగంట జూచు. ష్ 
ఖం ద్రుదిక్కూల శగేకరించియుం జూడక కృష్ణు: 

డంచి, తాననుం డయి యుండె ననాదరమునం”” 

నారి. ఫూ, ౭, ఆ ౧౯౬ 

శికరింత. జే (కరించు. థా కేకు గొంతు 

సరిచేసీకొనునట్టు శేకవంటిధ్వని చేయు. “సీ, ఒద 
వెనుగాద్దద్య మదిరిపొటున: బల్క్రరింవః బు ద్రెడు 

శేకరింత దెలుప” ఆము. ౫) ఆ. ౬౦. 

శేకరుఃడు. సం. విణ, (ఆ. ఆ, అ మెల్టకంటివాండు 

శేకనలాడు. డే, ఆ. క్రీ" (గోకసలు+ఆడు.) (వరి 
హాసాదిననుయములలో) చప్పట్టుకొట్టు. “ఊఉ 
కాక మదీయ వాక్యములం శ్రైకొన నొల్లక మోర 

త్రొ,పునం, శగేకనలాడుచుం జనిన. , "మళ్ళ న్ట్రసు 

రాజము, (నూ నిం 

కస 

డే విం 

శేకనలు. జే. ఏ. బ, (వరిహాసాడికముల నవ్వుచుం 
గొట్టు చప్పట్లు, “మర్త,, ,వారి వారికి వారిలో, 

గేలి జేలుచుం జాలం ర్రేలుచుః శగేకనల్. వడిం 

గొట్టుచున్.” రకా చః అలి స జ, ORO ఆం రాం 

తృ, ౯్లం 

"క. నం, ఏం న్, పుం నమిలి 
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జై శీడింకు. జీ. ఆ, శ్రీ 

శీడిం 

“గ , _జేశినలాడుచు. 

బోందువడని, వలుకు లెనంగంగ .. "ఫొరం మా. 

౧ 

శేకనలు = కేకనలు, “చ. వనిత యొర్తు...హరి: 

జూవెం గేకిసలు గొట్టుచు బోటులు దాని నవ్వ 

గన్ పారి. 3౨, ఆ. ౧౨ (కక్కింది ప్రయోగ 

మునమొక్ర, మీయర్థమున చేకవచన్మప్రయోగము 

కాననగుచుళ్న ది) “ఉం శేకిస గొట్తి యోర్తు గిలి 

గించిన, , .చంద్రి+ రీ; ఆ. ౧౭. (నమస్కార 

ముల్ఫు “రగడ. శ్వేత్నాధ్రిస్థలి సింవాలోచనున 

శకలమిని గేకిన లిచ్చుచు భ_క్టిని”” వాంస, ర, ఆ. 
“గీ, కిసలముల కేల యింక శేకినల 

మనల.” బహు. ౨ ఆ రం, 

శీగరంచే. డే. అ. శి నమోపించు, డగ్షబు. “ద్వి 

శ్రేట్లవాటుచు నీడం శేగరింపు చును 5 పండితా. 
పురా, ౨౯౯ పు, ౫ వం. 

ఎగ ౨. 

శేట త్రాడు. దే. ఏ. బా. (కోడు త్రాడు) యమ 

పాశము, కాలపొశము. “క, పీతరవొర శేట 

తాాటన్, జకనంబునం దివియ మిగుల జడుపున 

ఇిదలో వెళకుడుచు రవసిబిడ్డని, ద్రితికించి 

యసంబు గన్న బల్లిదున క్రాగిన్.’ నీలా. ౧, 

ఆ. ౨౨. 

శేటాయించే. చే. న, క" వేబువటుచు. (శ. ర వాం 

శేటాయింపు. జే. ఏ. (శోటాయించు. భా వేణు 

పాటు. వాః==దేని కది కేటాయింపు మంచిది. 

శేడ. చే. విణ; (ఈ శేడన్ఎ ధూర్తు:డు, ములుచః 
ఆం. భె. త శ్. 

తొలగు, శవ్వుకొను. శరీ 

శేడించి కుంభిని, క్రిందికి బోరాదు మనుజసీం 
హు(డ నని మబయరాదు.” భాగ. ౧౦ న్యం. 

పూ. ౧౩౪౦. “సీ.,.,చ్మోణనుతుండును శల్యుం 
డుం గేడించి చనిక యపవుడు” ఖోర ఖమ్మ 3 

౧, ఆగరా (బ్రో) న, కి * తొలణించు; నిర 

సీంచు. “గీ. ..వాకిటం బెట్టినట్టి, తడకం గేడించి 

పొదరునం చార్చి... విప్ర 3, ఆ. ౬౮ా 

“శా... సముద్భూకవ్రబో ధాత్తు లెల్చం గేడిం 
వక యాదరింపుండు.: కావ్యా. 3, ఆ, ౨ 

శీడించుకోొను. జే, అ. కి, (ేడించుగానొనుం స్వార్థ 

మున) చవ్వకొను “సీ ఖోడిం చినసిపం! 



కీడు 

శేడించుకొను నిణ్లీ "వెనుకగా. గట్టూవ్ప విడిచి | శేదొరి = 

త్రెళ్ల.” కకు ఈ ఆ. ౮౬. | 

శేదు. అ. 8, = (కత, శేడు చచ్చు. (చూ. 

అదుపు. వి చావు, (చూ. శేటత్రాడు.) 

శేకువాబు దే అం క్ర" (కేడుశ పాలు స్వార్థ 
మును) చచ్చు. “క్ల, సారథులు వాల? నొములు 
చదిసే కూల బక్కెరలు వీల నహ 

తూల గేడువాజంగ నవి ఫోరు 'ఖేదరాళి, | 
వార ర్షమునం జూడంగా బొమృలాడినట్టు. * కవల. 

ఒక క్ట. ౧కి 

కేడెము. వై. వి. (సం. ఖేటకమ్. ఈ. జశేటయం.) 
డాలు పలక. ఆం. భె, ద్వి ౨౧౬ 

కేతకి. నం. వి. ఈ. స్త్రీ - 1. వచ్చఫూ మొగలి, “గేదఃి, 
(చెట్టు, పువ్వుమొ; 2. జాజిళ్; 3. సువర్ణ ముఖ్ 
నది. “శా... కేతక్యావగం గృుంకచున్... 

కాళ, ర్క ఆ, ౧౭౩. 

శేకనము. సం, వి. అ, న, 1. ఇల్లు; ర. పానము; 3. 

టెక్కెము; డీ, గుజుకు; రీ. క క్యేము; 6. నిమం 
త్రణము. 

శేతుమాలము, సం. పి, ఆ. న, నవవర్ష ములలో నొకటి. | 

శేతువు. నం. వి. ఊ పుం. 1. నవదగ్రవాములబా 

నొకటి; 2. టెక్కెము; ర. గుబుకు; క. కోంత, 

ర్ ధూమకేతువు; 6. అన్ని; 7. కిరణము; రి. 
శత్రువు విణ, ఊఉ పు డేశ్టు' వం (రగోనును 

వంశకేతుం.” సం. రఘు, ౨ ఆ. 332 

శేీదారకంకణము. సం పి అ, న వాస్తాభరణఎశే 

వము. “సీ, అడుగు నె కమల నవరంజి పావాలు 

కరమున గేదారకంకణంబు.”' కాళ. ౧, ఆం 

శేదారగొళ, నం. వి. ఆ. సీ, ఒకానోకనపుంనక 

రాగము. “సీ, కాంభోజి శేదారగౌళ శోకవ 
రాళి పున్నా గగమ్ము కాంభోజి...” వాంన ౫ 
ఆ. ౧౨5. 

శేదారము. సం, ఏ. అ, పుం న వికుడి; పుం, 1. 

ఆలవాలము, పొదు; 2. ఒకానొకపుణ్య కే కము. 

పాండు. ౨, ఆ. ౨౧౨ తే. శివలింగ భేదము; 4. 

పర్వత భేదము, ర్. వరివండు పొలము; “శా,,, 

శేచారమ్తుల్ తెగ నమ్మంగాం దగనె. ., ”' 

ఫాండు. క అ కరి, 

| 

20, 

| 

| కేనము కేనము 
డా 

| శేయూరము. సం వి ఆ 

శేరజేము. చే. వి ఒకానోకవజీ. 

కు రడించే. జే శ శః 

787 శేర 

శేదారి గౌళ. (జౌ) 
చచా కదారుఃడు. నం, వి, అ. పుం. గంగాధరుడు, శివుడు. 

య. సం = కేదారుండు. “ళా. కేదాశేకు 
చితెన్ .. "స్వా, ౧, ఆ. కిం, 

దే విం క మోసము, “వ అని...నిజ 
నందనల న వెంయాషికేనంబు లలవడ 

నోజళా మ్పుచు.” కుునం, రా, అ. ౧రో౧. విణ, 

సాటి నమానము. “ఉఊ,,, గా గయుడు దార 

కానురుండు: గేనలు లే కనిచేసి రీనునన్.” కు. 

నం ౧౨ ఆ. ౧౪౫ 

శేనిపాకకము. సం, వి అ, ప్రుంానీటి౫ోం బడ 

వై చుటచేం బడవ నడవ సాధవ మైనది-ఓడ శె తెడ్డు 

న..బెహ్బుశళశిరమున నుండు 

నది-అంగదము. పుం. ఒకానొకరలిబంగము. 

“నీ. మూలనంచుల 

నుండి మూల్టుణాబల క్ర దు స రజపు కయ్యం 

పురొదలు, నో చంద్రా" ౨ ఆ రాణ. చిత్ర భా 

3, ఆ. ౧౨౨. (శేర్చము అని ఆం. భా. నో రారా 

శేరడము. డే. వి (శేరు ఛా 1. వ కిం క 
శేరడము లాడునతి మధ్య ధీర, + నరన ౨, ఆ. 

అగా. రి, వ్ యం సోళ్చాన వ్ర వకో,కా క్యా మధ్యా 
ధీరాదహేద్రు,షా” అని సాహీక్యదర్న ణము); 

2. చేళొకోళము, ఆం, భె. వ, ౧౩౯. చందా. 
(లో శ 

౨, ఈ ౧౪౫ 8 చతురో క్తి “గీ. వలపులకుం 
జిక్కి. శేరడములకు జొక్కి*” వాంస 
౧౧౨; క. తిరస్కారో క్రి; తిరస్కారము. 

“గీ "కేరడములాడు చుండి శేనిక గవియంపాం 
డవబాణాగ్ని గాదునువ్వె, తమ్ము: దమ లోభ 

మనుచిచ్చు దరికొనంగం చెగినవారలు పోదు 

రింతియ తలంవ” భారం ఉద్యో. ౧. ఆ. 9౫3. 
కన, మువ్వురను గేరడము చేయ నవ్విధంబు, స్రైంవ 
"లేక...ివారి ఫూ. ౧) ఆ ౧౭౭. 

కి. వరిజానించు; వృక్రార్థము 

గలిగించు. “సీ, కడుమొజలుంవశే కటకంబు లన 

మ్రోయు: గటకముల్ శుభయత్నగరిమ ననుచు 
గీ, జెలిభలుకు: గేరడించుచు,, వను, స్ప ఆ 
౭౬. “ఆ, నగినం గేరడించినకా మాసలంటినం, 

బట్టి తినియ నాకు చాడిగాదోధ్వా.8, ఆం. 

ది =) ఆం 

చేరళము. సం: ఫి, ఈ పు బకానో కచేశముః 
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శేరించు. దే. ఆ. క్రి. నవ్వువాసించు, (మా.కేరింక.) 

కీరంక. చే. వి, (శేరంచు. ధా హోసము నవ్వు, రతిం గేరు నతివసౌరు, దాని శెనయైననారు లిద్ధ 

ఆం. ఛా. వ్ర ౧౫౧. రణి లేరు.” వాంస: ౨, ఆ. గిరా 

శేరిజేమం ఇ “కేరజము. (జా సీ శే శేరిజంబులం గోరి | శేరకొను, దే ఆ. క్రి (కేధ-కొను. స్వార్థమున.) 

శేరలు దీరించి ఫూ లేండ్ల:బుడకలం బూడ్జ్దెం గలిపి, ఉత్సానవావడు- “వ. . ,జాడొరులం గడవు గేరు 

దా. ౧ ఆ ౨౨౯ కొను బేతాళ మ RE పూరి 

శేంజేవ్ద. దే. వ. శ్యేనవిశేషము. (బ్రాం ౫, అం ౧౩. స క్రి, గొవ్చగాం. జెప్పుకొను 

చేయం చే. వి. (శేవధాఎ శేరింక. (యా. శేరి “గీ...తనపేరు శేరికొనుచ్చువచ్చె నచటికి డుబు 
యలువాణు.) డక్క వాం డొకండు.” వొంన ౨, ఆ. ౨౭. 

శేరియలువాటు. దే. అ క్రి- (కేరియలు4 పాయి) | శేలు. వై+ వి. జె. అనా. (నం, కులిః 1. చేయి. 

శంకలుకొ ట్టు. “డా, జీజీక కల్లుద్రావి మదసిం 

ధురగామిను లన్ని శేజీయల్ , వాటుచు గొడుగీత 
ములు వాడుచు.... కు సం, ౬, ఆ. రి 

శేీరియవాలు. చే, ఆ శ్రి గే శేకియఎ- పాలు) శేరిం 

తలుకొట్టు, (చూ శేరియలు వాలు.) 

శేరు, చే. అ. శ్రీ" 1. ఉత్సహించు ఉత్సాహపడు. 

“మంజులగతిరగడం స్వర్ణ మందిరసువర్డ్మ స్వామికి03 

గేరుచు జరిపెద 1డిని భృనుచును” వాంస. ఈ, 

ఆ. ౨౧3. స్యాం 3, ఆ. ౨౨; డి, ఊత్సాహ 

ముతోం బలుకు కూయు, “వ, ,,కుచంబు 

లోరగా, వెలువడ. బైట వేయు జెజునింతగం 

గేరు మరుల్క్కొనంగ,..” వాంన ౧) ఈ 
౨౧౭. “గీ. కీరకలకంఠములు ర్యోన్వి శేరు 
చోట.” స్వా. 3, ఆ. ౧౦౧; 3. కుతూహల 

పడుం“వ, ,,ఊుగ్గలి మరియోర్హు వేనలిని గంధము 

మెత్తి మిటారినబ్బలన్ ,గలయం బ సూనమాలి 

కలు గట్టి హరిం గనం జేరెం గేరుచున్.” దక్కి. 
గి ఆ. ౨౬,ఉ, అతిశయించు, మిక్కుట మగు. 
“ద, .కువలయాధిపుపాటలు 'పాడినం గరం, 

బిలరుచుం గేరోకేరి నగు... కళా. ౬ ఆ, ౧౯౫; 

ర్. ఒవ్వు. “ఉం శేరును ేళకిన్ మొగలి గేదంగి 
యం చను"పీరు లొప్వు ఖ్కర్టూ రము గజ్జురంబనం 

ములమోలు కొంకయూూను, లందముల6 చెందు 

“అ. కట్టినాండం గేలం గంకణంబుో* సూండుం 

శ, ఆ. ౧౦౪; 2. తొండము, “చ, తొలంగక 

యమ్రహాబలుఃడు దోర్చల మొప్ప గృ పాణ పాత 

భల గరనాయుశేలు నిరుగొములతో జెర 

యంగ 'దుంవ, Vis ” భార ఆర, fy! ఆ. ౨౨౯. 

శేలదండ. "వై. వి. (కేలుగాదండం వెదండ, 

చేయూంక-. “చ... .రఘాద్వహుం డతిరయం 

బున లత్రుణంకే శేలుదండతో.” దశా, ౭, అ, ౨౮. 

శీలుదోయి. వై. వి, (శేలు+దోయిఎ) హూస్తద్వ 

యము, (చూ. శేల్దేయి.) 

శేలు మెకము, వై, ఏ. (శేలుగ మెకము.) కర్కి ఏనుగ. 

రా, వి. గ్య ఆ, రాగి 

శేలుమొగుచేం ద్య. ఆ క్రీ" నమస్కరించు. “గీ, 

కృష్ణ్రవర్థకు భ_క్షిమైం గలుమొగిచి, , .”వారిశ్చ 
3, ఆ. ౧౩౦. (శరం ట్రా) 

శేలుమొన్గ. వె. ఏ. అంజలిబంధము, చే"మోగ్చు. 

శేలుమోడ్ను. ద్య. అ. శీ (శేలుగమోడుచు) 

మస్కరించు. (చూ, కల్లోడ్ను.) 

శేలం'మోడ్చు. ద్య, వ. (కేలుసామోడ్ను. నతి, 

మ్రెక్కు.. “సీ. ..శేలుమో డ్పెజంగుడు, నాయం 
జెన్నాందును నతి...” అం, భాం ద్వి. ౧౭౫ 

అం భాం ద్వి 8౯ ను క్రి. 1. చంకా | కేలువిదుచే. ద్వ. అ. క్రీ" (కేలు?విడుచు) వేయి 

సించు. “గీ. బెళికి శప్పించుకొనుచు బిట్టులికి పీచు, ఆజ్ఞాపించు. “ఆ, పన్ని చేగిరించువరనిజ 

పజచు, కలికి నవ్వుచు రావె యీవలికి నీవు,వలికి| _ధ్వజినులంజూచి కోప మేచి త్ర్రీచి యపుడు, 
వెజిచిన నని శేరి పలికికొనుచు, వెలందిమిన్నలు| పోర నొండొకంటిం బొడుచుట కవసీశ,విబుధరి 
సీరాడి వెడలునపుడులి దశా, ౯ా అ ౭౮+ ఉ.| పులు కేలువిడుచుటయంను”కవకం ౨; ఆం౧౫ి౧ 

రా, ౧; ఈ ఈ ద. తిరస్కరెంచు. “గీ, చిన్న | శేలుసాయే. ద్వ. క్రి. (శేలుసాచాంయయం) అడుగు 
చీమలనునుభారు చెలువయాగు, కదభికాకాండ కొను, విచ్భమెత్తు. “సీ, శ్రీ కాంక చానయ్యు? 

వా క 7T అ ఇ 
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ట్రిం నిరోధింపదు శిత విరోధికిం గేలం | శేశకారముః నంచి+ఆ, పుం, ఓ, గొఆవము;గుజ్ణముల 

సొంగ వను, ౧, ఆ. ఇళ, 'వెంద్రు,కలు క్ర త్తిరంచుక తెర;2, ఒకజూరివెజకుస్తోం 

రించు. “మంజాలగతిరగడ. వ్యా ఘ్రుపురస్థలియందు శేశఘ్నము. సం, వి ఆన ఇంద్రకము, బట్టశల . 

మవోబా,హుస్వామికిం “బేలానణలొన హితముగలో శేశచ్చిదు- డు నం, వి. అ, పుం. మంగలి. 

హంసః జ్ర అ ౨౧ 5, 
డొ 
రో శేక్షపాశి, న ద్రం స్త్రీ Ay 

శేల్థేయి = శేలుదోయి. (దీనిబహువచనరూవములు | శేకమార్డ్కము. సం. వె. ఈ న = ఇ మూర ము? 
శేల్హేయిలు, శేస్టోలు) “క, చాలామణులొక్చా_ శేశమార్థనము. సం అ పు. దువ్వెన. 

కయెడ, నాలోలై లాలతాగళాళులు నలిన్వేచ్చా | శేశేయు. నం వి. ఆ. పుం. 1. తలవెంద్రుక; ర. 

లీలల వ్రాలలం గేఃస్దోలు చలాచలక 'దాఃపునురు 
పయ్యెదలన్.” శ్రీరాధా. ౨, ఆ ౧ఈ౩- 

శేలోడ్చి ప్రభునింార్ని” రసిక. ౧; ఆ. ఒక, 

గుఆపుమెడ వెండు శ; 8. కిరణము క. యోని, 
ల Se 

పు న కురు వేరు. 

(వర్ష ఇలికి గిట్టని శ్రేకముప్టీ, న ఏ క పు వముహానిం బము, పెద్ద 

వేముశ్తో. 

శేవడము. చె. వి Ll (నా. జేటకకు.) ఒకరకపు శీశరంజనము. చం: వి, ఆ పుం. భంగ రాజము 

జాలు, అం, భా, ద్వి, ౨౧౯. స్వాం క్క ఆ. ౨౮ 

ద, నాశనము (చూ. శేవడించు. 

శేవడించు. డే. స డీ నళింపంశేయు. (ద్యూతము) 

క ధర నీలంటుల మర ంబు ఛేదించుః గీ ర్హిధనం 

బులం గేవడించు.” విష్ణుః నా, ౨, ఆ. ౧౭. 

శేవరి. జే, ఏ. (కోవు+ అరి) కేవు పుచ్చుకొనువాండు. 
(శర ట్రై) 

శేవలము. సం, వి అ న. నిర్ణయము, ఆవ థారణము. 

విణ. (అ. ఆ. అ) 1. అంక, సమస్తము; 2. 

అచ్చము ఒక్కటి; ర. (పృథానము. sen 

ఆర్జునుండు విరాటనుతున కిట్లను: "గేవలవీరరసమ 

యాత్మకుం డనచున్.” భార విరా, ౫, ఆ. 2; 

4. సామాన్యము. “క్ష, విహరింప మాన వాకృతి. 

నహితంబుగ మహికి నర్ణి జను చెంచినప ద హూ 

రుండొ శచీ,గ్ళహామేధియు కాక యితడు కేవల 

నరుంజే” భార, విరా. ౧, ఈ ౨౧౫ 

శేవలుండు. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) సామాన్యుడు. 

“ఊఉ, ,,కీటడలించు నర్దునుండు “శీవలుంంచే యని 

భీకచిత్తులై +++ -పాణీీనన్.” నిర్ణ. ౭, ఆ. ౫౨. 

శేవు, చే. ఏ. 1. శెవ్వ, ఆర్చుటయం దగుధ్వని కను 

కరణము. “సీ, అని వల్కి_ శేవున నార్చి...” 
అచ్చం యు ౨౮౯. “ఉ..,ఊ్మగృమారర్తియ, 

శేవున శార్చి...కవిరా, ర, ఆ ౧౫౨౬; 2 

(హిం. శేవ్) ఓడకూలి. (శ. ర శ్రా వాల 

గుంటగలగర. 

| కేక రాజము. నం, = శేశరంజనము. 

శేశవము. నం, వి, అం పుం. కురపొన్న శీ. 

శేశవ్రండు. సం. వి అం పుంణాకేశి యశరాక్షునుని 

జంపినవాండులావిష్టుమూ రి విణ, (౫. ఆ, అం 

చక్క-నికల వెం డ్రుకలు గలవాడు: 

శేశవేశము. నం. = కేశగర్భము, 

శేశాంతికము. సం, విణ. (అ. ఆ. ఆఅ 1. కలవెండు 

కలవఆ కుండునది; 2. తలయుక్తుపాకువు కలది 

శేరి సం వి, న్, పుం. 1. ఒకానొకరాతును:ండుం 

(యా. శేశవుడు.); డి. సింవాము. ఈ. స్తీ, సిన, 
విణ, (న. నీ. న్.) మంచి వెండ్రుకలు గలవాడు. 

శేరికుడు. సం. విణ. = కేశవుడు. 

శేరినిి నం, ఏ. ఈం స్తీ - ఓ కుకులసౌభాన్యము 
గలస్త్రీః రి ఒకరాతని; 9, దుర్ల. 

శేశుండు. సం. వి. అ. పుం, 1. వరుణుడు ; 2. విన్దువుః 
శేనరేము. నం, ది. అ. పుం. న. 1. సింనోదృలమెడ 

జాలు; 2. కింజల్కము. ప్రుం. క. నాగశేనరముళో; 

"2, కాన్ని, 3. పొగడళీ. న. 1 ఇంసన 2, 

బంగారము, 3. అన్న భేది. 

కేసరి. ఊభం వై. వి. 1. (సం, ఖేచరక) ఒకానొక 

మృగము. ఆం. భా. ర్ట. ౮౫; 2. ఒకవిధ మగు 
పరిచెరు. “వ... కేనరులు చంద్రవంకలు. ..” 

(వృబంధథ. ౧౧౨ వాంన, ర్క ఆ. ౧౨౮ సం 

వి న్. పుం. 1. ఒకానొకవానరుండు, పానువుం 

వె 



$ “కీని ఫాం శేకో 

కునికండ్రి; ఓ సింహము; ర. గుజ్టము క శ, 
ఫొన్నో; ర్. నాగకేనరముళో. ఏణ. న్, పుం 
x శేన్టుండు. “మం అని, కీర్తించి తవస్విశేనరి తం 

చునందదున్ధార వం, బున Vy డించుచు... 

కాళ. ౧, య్ ల. 

చేవ, జే. సిం చెపు, వృక్క ఉదా:=చానిశేసి, 

దానినీ. (ట్రా) | 

శీళకుళి = కీళొకూళి. “గీ. ఆంబుహులుం “కేళకుళులుం 

క్షబాచలములు*” కనిక. ౨, ఆ. ౫౭. రసిక, శీ, 

అ. భక 

శిళకూలి. "శంక సా. ౯౦+. ఫీమ. ఏ, ఆ. ౧౮౯ 

“గీ, కాలువలు దీన పసీండి కేళకూళి.” వక్రం 

గ, ఆ, ౧౯. 

శేభాకులి = కేళాకూళి. ఆం. భా. ప్ర" ౧౬౩ 

శేళాకూళి. నై. వి (నం. కీడాభాకక్) క్రీడా 
సరస్సు. 'ప్టీ లలిత మెనిస్టే శేకాకూలిం బుట్టే ఇ 
ల్నల్లీనద్రా,కువం డెక్ళచెంక' శశాం. క, ఆ. 
౧౬౫ “క. లో కాలోకమహీధర, మేకోట కులా 

చలములు కృశకా దులు శ్కేళాకూళులు జల 

రాసులు, శ్రీకరధృతిసాం దుః డొ వహారీశ్చం 

'ద్రునకన్ కవిజ, ౧, ఆ. ౨౬ 

కేళి నం న్ ఇ. పుం. ఈ. స్తీ" ఖం శ్రీడః ఆట; 

2. స్త్రీపురుషుల విహారీ, డం (ఎసశిలి. జల 

"శ్రీల ము 8. పరిహానవవ జేళొకోళము. ఇ 

స్త్రీ భూమి (వాచ) 
ేళిక, ఉభ. చై. వి. (సం. శేళికా 1. నృత్యము; 

నాట్యము. “చ, ,జక్కి ణిరవండి మేళములం 

శేళిక సల్పి3.. రామా రి. 'నాట్యవి శేషము. 

“ద్విం ీలికం జోకయు లీల య 2 స ౭, 

ఆ. ౧౫ పు. సం. వి, ఆ. స్త్ర = “కేళి 

శేలికిల. నం. వి, ఆ. శ్రే | భా. 

శేళకిలంండు నం, వి, అ. పుం విదూషకుడు. వణ. 

(ఆ. ఆ అ) పరిహాసము చేయుచాండు. ఇట్టే: 
శీలికిలంందు, ేలికీలుండు మొ. 

శేళిసచివుండు సం, వి, అ, పుం. నర్మీనఖుందు. (నిదూ 

డై దే. వ, (కా క శై 1. చేయి *మ...చిలు 
కం _గె నుంచకే చిల్క_ప్కల్ము-లోొ సీచల్క్టులో 

కాంచ లేము...” ఉా రా, ౬, ఆ ౫౬; ది 

తొండము. (శ, ర); 8. కవి. (బ్రాం; డీ, కక్క 

మొజుగుటయం దగుధ్వని కనుకరణము. “మ, ,, 

(కుక్క). . . 2 శబ్బముల్ సేయంచున్.” 
బవ ౨ ఆ. తః ప్ర (కుశౌేవి చతుర్ధ 

వభ క్ష్ వృత్యయము, కొఅకో గీ..దినినా వెజవీ 
జేల. 33 డో. ౧, ఈ ౭3. భార. నభా, ౨, అం 

౧౭౪౮ 

చంకర్భము. సం. వి అ న. సేవ ఊడి(ము. 

డక. వై. వి, (న కెకేయోం దశరథునిభార్యలలో 

నొకతె,. థిరతునివ ల్లి. ఆం. భాం దె. ౧౦. 

అచ్చ. అరా, బార, [చుం ౧౦౧.9 

చైకట్టు' ద్వ, వి. (డై +కట్టుఎ సందర్భము. ఆం. భె, 

డాకయి. సం = కైకేయి. 

వై కర్ణిక. మి. వి. (వై 4కర్టిక) వకీకరణౌవధము. 
“క. సొనమందురనముం బినకును, ఘనమణిమంశ్రై 

పుధములం: గైకర్ట్మిక కావును...తవిలిచి తెత్తున్.” 
వాంసం, ౨, ఆ. ౨౯. 

డెకలవాడు. డే. వి తంతువాయభేవము, ఒకజాతి 

సాలెవాండు, ఆం. భాం ద్వి. .౨రొ 5. 

డై కనుక. దే. వి, (కైశౌ కానుక ఉఊపాయనము, 

“మ, .. బివాదిపి లుల మొదల్లాం గానలో చాని 

గుంపులు -౫ కానుక చేసో య ౧, అఆ. 

౧౦౪. ఇట్టే కె కాన జాంన. ౨, ఆ. 32౭. 

గుక. ౨, ఆ. ఆర్. 

వె కాసము, మి. దే. వి (వై శకానము?్ఫ “వేదన 
బాధ. “క చేసెకువలరాయని శై ,కొనములకో 
... “వం వంచ ఈ, ఆ, ౪రారా 

ఇకూలి. జే. వి. (డై+కాలి) వనాంటివని కానాం 
డిచ్చెడుకూల్కి కై జీఠముం “ద్వి, కొడవలి గడి 

యించుకొనుచు ౫ కూలివడిరాజనములకు నొడం 

చాటు చేసీ. be ఈ, ఆ. ౧౩౫ పు 

కైకేయి. సం.వి. ఈ. సీ స్త్" . కేకయ రాజుకూ.ళతురు;3 ఈ 

శెకొను. జే. అ. క. 1. పనియగు; iy 

“క్క నూకుం బుణ్యము సాలమి, గాెకేమి జగ త్ర 

ద్రోనం, చై కోన్ననీవు తళా... యరిబుం గానం 
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చేకివి మాదుఃఖ మెజులగ వే మధుమభనా.” ఊ. 

వారి. ర, ఆ, ఇ౬; 2, సంభవించు, రటస్థమగు. 

“జా ఏకరి తనకు నపాయమిు, గె కొనయలాగాం 

దనదుమూరగ్గకంవము సేయక, లోకమున కకుకు 

నకలవము, హీకంపము పుట్టునట్టియిభరాజఎబున్ *” 

భా, రా. బాల. రంం౦. స కి, గహించుం 

“గీ, తై కొశుము దీని నని యిచ్చె నాకవనిత వైప 
3, ఆ. ౧౨౦; 2. వివావామాడు. “ను జయ 

లత్తీసతితో నవంగవతి నిచ్చం .కొనం గోరి 
యుజ్జయినీ నాథుండు, . విక్ర, ఈ; ఆ. క; 

లె. లక్ష పెట్టు. “ము మనశేనం oie 

జేయుచు మదికొ మందాకినినందనుండు ననుం 

వానే 
జౌ Pel 

శే_కోల. జే, ఏ. గుడ్డలు చెసి చద్రతికెడునొ కాసొక 

జాలి. (శ రు 
చెకోలు. దే, వి. (డ్రైకొనుథా) 1. సమ్మతి- “కం 

సికును మంత్రు లకును స్కీతోకముచారలకు నాక్ష్య కో 

నిశ్చికమై, కెకోలు కలిగెణే,..”దశ. ౭, ఆ. 
౧౨౪; 2 స్వీకారము. “క లాఫ్ంబు ధర్మ ముఖ్య 

ము,గా భరపడి మార్లకుద్ధి గనుంగొని శైకోల్లా 

భూవరునకు నివాపర, శోభనములు సేక వెషూ 

శుతివాక్యంబుల్ ౨ భార శాం, ౨, ఆ, కో౧౦. 

తె. శవము. “క. శేలయుం నుదకము: చేజము, 

గాలియు నాకసము నెజుంగం గాచిలతి నాడే, 

కోలిజా, ద్వా. ౫, ఆ. ౧౯౮ 

ఇగ కొనకువ్న వాం డిశనియాటోవం బడంగించె శై చెజ. ద్వ, వి. (కై +చెజ్స చే:జిక్కు_ట, వశముగుట, 

దన్.” భార. భప్మ ౨ ఆ. 3౧; ఓ. వశవజిచు (చా. కై చెజయిచ్చు 
కొను “గీ, అయ్యింతి నను గనుంగొనియొ కె వెజయిచ్చే. ద్వ. ఆ, క్రి" (శై చెజచాఇచ్చుఎం 

నాత్త్మం గైకొనియ రాగరనమునం గడలుకొనియె, కనంకం దాను వఇకవముగు, చేశులార లొాంను. క. 

మదనవికృతి బయల్పడ నుదిలగొనియె” భారం వచినతననికువాలంవి, లోచనములవెలంవమునకక 

విరొ. ౨, ఆ ౮3; రీ. పొందు; అనుభవించు. | లొంగి జలజముల్ ,కై చెజయిచ్చె ననం "ణీ 

“దు... కాశీశ్వర నీలకంఠ యశకచుక చః! చాలితనలిన మాకలికి థరియించున్*” వరాహా, 

దృక్కు_లశీసూనుండు మూర ౧౧. ఆ ౫౦. 

వైకొనుం గృమకా మాకరోల్లాసీయ.” కాకీ. | నా షాపు. జే. వి. (కై +ఊాంయప్రుం అంజలి, నమ 
౨ ఆ. ౧౫. “గీ, ..అఖిలరాజ్య, వై భవంబులు |. స్మారము. “మంజులగతిరగడ . .నిబిడస్లలిలో 
గైకొంచు,. కనిక. ఇ ఆ. 3౯ 6. అనుస | నిబిడాకార్వస్వామిక్ మతిం _గైచాంపు లీనం 

రించు. “మ చరమాశాంకరవీథిం గైకొని సరో నచ్చ్వు” వాంస, ౪, ఆ. ౨౧౩౨. 

జాత ప్రియుం డేగా. విక్ర. ౨ఆ ౧౧౫% | శై జీకగాండు. ద్వ. విణ. (డై జీకముశాకాండు 
వార. ౨ ఆ. ౫౨; 7. సమ్మతించు. “గీ... ల్బు! _ జ్రీకము పుచ్చుకొని యుద్దము చేయుయోధుండు. 
గబ్చుగ మదీయ, బుద్ది చైకొనదు, భార. “కీ మూలబలంబును మ శ్రాలవారును మిక 

శాం. ౧౩ ఆ. ౬ ఫారం ఉద్యో. ౧, ఈ 3౧% | బలంబును క తుబలము:, ఆ, గాననంబుబలము: 

6. ధరించు. “శా. నాం డేను గకొన్న are చైజీకగాం డును చవైనయట్టి బలము లాజు నరసి.” 

కారంబు. . భాగ ర్యా సవ్యం కి౯- భార. ఆశ్ర, ౧, ఆ. ౭3. | 
శైకొలుపు. బే, స క్రి, (డైకొను. ధా ప్రేం ఓ | వై జీకము. ద్వ. ఏ. (వై శాజీకము వినాంటి దానాం 

అంగీకరింవంకేయు; 2. శ్రై ర్యముచెప్వు. “క... | _ డిచ్చుజీకము. “గీ. అగుచుం ైజీకములవార 
మడి బెవరం, గా వల దని వెప్పి దొరలు గైకొలు లనికి నిగిడి” కవల, ౨ ఆ. ౧౯౪౩. రా పి. 

పుటయున్.” భో. ౪, ఆ, ౭౪, (కెండిటికి నిదే "౫ ఆ. ౧౩. విణ, శవథాయుధనిషేవి, వెనుకకు 

యందావారణముఎ) మరల నని యొట్టుపెట్టుళొని యంధ్ధముచేయు 

వై కొల్పు = కైకొలుపు, (పుకొలుపు చేశే వాండు. అం, భాం ద్వి* ౧౮% వృజంధు ౭౯౭. 

“వ. ..కుటిలస్వభావు లయి భూవరులు రుక్ష్మిం చెజా. జే. ని, వాంగెను వెనుక కీడ్చి కట్టుట; కళ్లెపు 

వెకొల్పిన నతండు,..” భాగ. ౧౦ స్మం. ఊ| _ బగ్గపుకట్టు. “సీ. కైజౌ యమర్శ్చి నక్రంబువై 
3006. వరుణుండు. ; గ్రీరంః మౌ, ర, ఈ ౧౯౧. 
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కెజావేయు. డే. ఆ. Cs జచాచేయుం) నజ్జపు'  ఘంటికాఘూఘుణల్  భునబ్బంహితే ధ్యానము 

నోటిక-ైమునకు: పోలించుపగ్గము బిగించు. (దీని, లకు: గైదండ యొుళంగలో దశా. ౨, అ, 3౭౭. 

వలన గుజ్జు మా: నపోవుకు.) “క విభుండు! కై చారకము. సం, కా శై చార్యము. 

సాయము డై పహుస్తారై శెజాచేసి మహో నోక | తై దారికము. సం. = నై దారకము. 

వాకలమున నిలిచి... చంద్రా, ౨ ఆ. ౧౧౧. |= దార్యము. సం, ఏ. ఆ. న. శేదారసమూపహాము, 
“కా 3 జావేసినబొందుము శ ఏరిబల్జ ండాజగా | వరిమళ్ల గుంపు. 

జోదులే,జీజాడన్...” కవల ర, అం ౯౯ కెద, చే. వి. శైజు (శ ర 

చైషామోర. దే. వి (డైకౌశేమోర) 1. కాయ | శై దువ=శై దువు. 1. (ఆయుధము ఆం. భా. ది. 

శీర్ష కంపనము, గుజ్ణ్లము తలయాడిం చుట. ఆం. భా! ౨౧౧. “చ. కరమున శ్రైలభేది యగుశై దువ 
ద్వి ౨౦౦; డ్డ కటి పుంబస్టము ఖిగించినహాయా యున్న శచీకళ తుండో ప హరిళ్చ ర, ఆ. ౭౧. 

దులమూతి. “శా,,,పురిం చబొల్పు నాజానే 2, (అంచుఎీచ ,,.వదుకె వైదువ్రల్, గలయపరంశి 

యంబులు ఫేకహాన మిడి శైజామోర లల్జార్పు। బిళ్ల తుఏిగన్ బులిగోరును...” రా, వి ౨, ఆ. 

చున్.” ఆము. ౨ ఆ ౨౬. వను ౧3 ఈ ౧౫ ౨ంశీ.(ై జృ“సీ, ఈమించుకై దు వశ్లైన్ని గల్దీన 
ఆమే. చే. వి. కపింజలము, కౌంజువట్నీ, ఆం. oR నైనం ది త్తి దీషనమాడ్కిాం చ్రెైంచి పట్టు.” 

ద్వి, రం స్వా, గ ఆ, ౫౮. చందా, ౨, ఆ. ౭౭. Uy 
వైటథారి. సం. వి, ఇ. పుం. విష్ణువు, ఇటే: కెటథ | వైదువు. డే. ఏ. ఆయుధ్ధము. “క...సౌరి మిడుం 

వెరి, కాశీ, ౬ ఆ. ౯౩; శైటభారాతి. వార.) గుజు లెగసి శైదువులసొడి రాలెన్.” భార. ద్రో. 

౬; ఈ, ర గ ఆ, గం, సాష్టః 5, అ. ౧౯. 

వను. ద్వ, అం శ్రీ" (శై_4+వడు మైవ్రారాః 

(చూ. శైైవడుల) 

వై.నదము ద్వ. వి. (డై ఓదము) సమస్య, “డా, 

వైవవ మిచ్చువారలును (గృక్కునం  బద్యము 
వెవ్వువారలున్ .”” భో. ౨ ఆ. ౫౦. 

శెపూల వై. వి. కక్షసాల: (బ్రా) 

చెపు. చే, ఏ. ఓ. సారాయి. 'వేంక. మాన. 8౨ 

ఆం. భౌ, ద్వి. 303; 2. మత్తు (చూ. కైపు 
మీగులు.);త. మదము,పొగరు. (చూంశై సెక్కు 

4. కవటము, ఆం. భె త్త ౧3౮); లీ. ఆతి 

నయము, ఉచ్రేశము, “క... వేసవి, కైపు సడల. 

దోంయెం గారుకాలము దళమై” పాండు, 6, ఆ 
౧౯); 6. విధము, రీతి. “సీ, కలతలయం చని 

వెలుగు మెజుంగులు దీపికాస్తోమంబుకై పుం 

జెంది పార్వ 3, ఆ. రాగి చంద్రా. ఇ, ఆం 
౧౦౦; 4 సౌందర్యము. “ట్. కారుమెజుంగులం 

"దెనడు2. పున న “య క, ఆ 

౧౦9;5. విలానము*, “సీ, ీరోలగం బున్న 

"బేర్చు కై పులతోడ నచ్చరవూంబోండు ఆరుగు 

జేరి య స్కి ఈ ౧% విణ. సుందరము, 

మనోజ్ఞము. “ఉం ఎల్లరు నంత మేలుకొని 

శెటథుండు. సం, ని. అ. ఫుం, విను రెకర్భ ములనుండి తే 

పుట్టి బవాను జంచంచోంగా విష్ణునిచే నిహూతుం 

డెనవయుకానొక రాతనుఃడు. (ఇతనితోయిట్టిన 

మజేయొకండు మధుండుం 

వైర్ వై. వి. (నం. కవితా కవిక, కవిళక్వము, “ట్, 

పూంశమెణుంగులుం _బనరు' బూత బెడంగులు 

చూపునట్టివా.శై కలు...” 'వెద్దనచాటువు, 

3 కప్పు, చే. ఏ. (౩చాకచ్వుం పొరపాటు, ప్రమాద 

వశము. ”డ్, ,,బేవ నిన్న కై,తవ్వునం చేళినీ 
పాయము...” డై. గ ఆ. ౧౬౮ విణ, చేతి 

నుండి తప్పినది చేజాణీనది. “పీ. కంగుకంగున 

"నేల చా తచ్వుగాం బవందే టమ లేజక దాంటి 

చాంటి.”” స్వా. ర ఆ, టర. 

వైరవమము, సం, వి అ, పుం. ఉవ్వెళ్తటి, న 1. 
మోసము 2, జూదము; ర. వంచెము;. కం 

- చైడూర్యమణి. [కాయడం 

కె తవుడు. స వి, అ, పుం 1. జూదరి; 2. మోస, 

దండం జే. ఏ. (డై +దండ 1. చేయూత, “ఫీ. 
దండ లిచ్చి రాకలువరాయనిం చచ్చి...” 

యః క, ఈ ౯౩; 2. స్రోద్భలము, ES గంధేభ 
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యుందుముఖుల్ ముఖవుజ్జనాదికం, లుల న6 దిన్ని | గా! వడి, వై. వి, (సం. మ. బాడిరభుటిక, 

= పుగం దులాంబరకా ల్ మణెభూపషణావళుల్ , కాంచువడియము: ఆం: వ. ౧౬౭. ఆం. 

మల్లెనరంబులుం బరిముళంబులుంం చాలిచి...లో శే సగం 

రామా ౨. ఆ. ౧౦౭. డె రవము నం, ఏ. ఆ. న తెల్లగలుక. 
(=p) క్ర 

న్ శె డ్ 3 రవిం నం హి; క్ శి ఏ దము కూపం ళి కైఫుమిగులు. చే ఆ. క్రి (హైపుశామిణలు! డైరి సం వి, క్, పుం చంద్రుడు. ఈ స్త్రీ 
శై పెక్కు, మ త్రిల్లు. “గీ. వరవాకాలంబు మరు! వెన్నెల, 

బాణవితతిం గొన్న, గంటు లన్నియు: బి i నం, ని. ఈం స్రీ" 1 కెల్లగలువతీ:; ర, 

గూడి 3 పుమిగిలి  పెనంగునెడ నెట్ట విదనెనా 'తెల్టగలువల మొ కము; లె. 'కెల్లగలువ లుండు 

వనిత మేన(ంగలయ నవనఖదంకతవిత తము లడ ౭లో కొలను [వాండు. 

నేం భం. ౮ డర ౧౭౯౮ వెరవుండు. ళం మి = పు 1, జూదరి; డె, 

వై పెక్కు దే. ఈ క్రి (త్తైసశఎక్కుఎ 1 తీవ్ర చ్తెరి = శ్తైరండు. (ట్రై 
మగు. “మ ధృతరాన్థు ౦ డతిలాోభధదూషితు:డు చై లాగు. జే ర (శై చాలాగు క్ర, క దండ, క 

ఛ్యాత్రీభాగ మానేక్చు నే, నుకు-డుం గన్టుండు! చేయూంక. “క, ,పరిజనములు శ్తైలా గొనంగ 
సంధియేల యగు నంచుక్ నాన్న శై వెక్కిన.ట్టి.  స్నానోన్తుఖుండై ల విజ ౧. ఆ. ౪౮1; 2 అవ 
కలం వచ్చుత స్ గల్టినదె, =.” భార. ఉద్యో. 1 లఅంబము ఊక. “మ, , .చనపారికల్ణదము శ్రైలా 

3, ఆ. ౭౨; 2. మదెంచు, పానకము (కో గిల్ బహ ఈ, అ. రా౬ః 

8. అలసమసు, సోమేయగు. “గీ, జనులు నున్న కైలాట చే. విం మాయ. bose కల్ల గాదు 
చ్ చెక్కి. యకక్య మని మ్మవంబుభోజవల ను సుక్క ! చాలట ఇదు mest మాం *, ఆ, వీరా. 

కార్యంబునంచుల బూని యుద్యోగ మొనకింప | నై లాటకము = వైలాట pa పనిలేనివనిశై.నం 
శని యెట్లు, దాని సఫలతొఫలతేలు దారు 

గం ద్ర” మార్క. ఏ, ఆ. ౪౭; క, వలు వదు | 

అగుోీ - కబరికాభారంబు చై చై పట విరులలో | = 
వ్. 

వటుభాగంబువై న క్తమిల్ల.” కాశీ పీఠ, 3. 

5, చెవరు ఇటునటు తొలంగుం “గీ. శ్రవణ 

కష్టోరముకుళంబు జాజుకుండ, విరోలకీల్లావ్వు | ౫ 3 

వదలి సే సెక్కు పండ, నత్త శృంగా రకందుకం 

'బెత్రినట్టు? కెటభారాతి మందరక్షైధరంబు” 

వార. ౬” ఆ, ళో 

3 ఫీయతు. హిం, ఏ. (హిం. 
కారము; వివరణము. 

త. ఆఎ. శా చ 

చె. మోడుపుః ద్ద. ap (శై_+మాడుపు నతి, 

(ముక్కు. “మంజులగతిరగడ. మావారముందసనమా 

నత విడినినకాల మేఘునకు; 2 మోడుపు లని.” 

వాంన. ఈ, ఆ. 2౧౨. 

3ఫీయల్ ఎ) సమా 

౨ ౧యయళలౌం 

కైరండుః జే. ఏ. ఒకజాతిగు జము. “మ...కజల కె 
ఆ జ |= 

దంబు శకైరం డెగయుకా థారాషిహారంబులన్ ౨” fs 

వరాహా. ౧౦, ఆ, ణా, బవ బంధ. ఉర. 
లో 

చాటి శైలాటకంబులు 'నేయుమునిం గన్నప్రోడ 
చ్మిక్కభా. ర్క ఆ ౧౧౩. 

లాటకొండు. స విం 1. (= లాట? కాడు.) 

మా యాని. వేంక మాన 90; 2. (కై లాటము 
న దుమ్హం డు. ఆం. సం, మాని ౧౧. 

లాటము, చే. ఏ, 1. నతి, మ్రొక్కు “మంజుల 

గతిరగడ. ఉత్తలతెలమాన నుత్తమవారిక్ని ఘన 

కరభ_క్టిని లలాటము లని.”” వాంస ౪, ఆ, 

వేల్పు.” 

౨౧౩; 2. మాయోపాయము, “జా. ,.౩,లాట 

మునక ఖఘటిళైై సక లార్థము, , కాకీ. ఇ, ఆం 

౧ళ౧౭ 

చై లానకిం జే. ఏ. నాట్యవి శేషము. “డం చైంలా 

సకి, . నాట్యక లనక చ కటించెను హావభావ 

ముల్.” శ్రీకరం మూ, క్క ఆ, ౧౬౨; ల. మో 

నము, “గీ. ఏమిపుట్టునొ కైలాట మింకమాంద, 

మగువ దయలేక విడనాడం దగునె నీకు.” విజ 

౨౨, ఆ ద౧౯ారొో 

లాసము* నం. వి ఆ పుం, వెండికొండ, 

లు హిం వి (హిం. శైెల్ ఎ వండిన భాన్యము 

కొలత. (శ ర 



కవ 
gan 

కైవడి, దే, ది. (కై చావడి 1. కరజవము, చేతిజే ము, 
ఆం. ఛే, తృ ౨; 2. విధము, రీతి “కః 

శ్రీకొళవా షి క డీవైవడి జగములెల్ల 
శుచు.. ' కాళ్ల, ౧, అ, ౨౦. భౌొరె. భష ] 

౯౩; 3 —_— పోలిక “ఆ. అతని మేను 

కుంతియట్టుల వడి, యరయ...” భార, Chern 

౧ ఆ, ౧.9౪ 

శైవడిము స్టె, వై, వి, (సం శైవ_రహస్తాం తుంగ 
ము సె. (శ. ర 

చైవడు = శైవడు. “వ, , ,.దికయింటిమచ్చెక టి, ., 

వేణికాభరంబు శెవడ,., చేరం చిలిచిన...” 

ఫీను. ౨ ఈ ౧౧౦. 

కైవ_రము. సం, వి అ, నం తుంగము సెజ్. 

వైవరర్తి. సం, వి. ఈ స్త్రీ, = వ్రైవ్నర్హము, 
శైవర్తుండు, సం, వి, అ, పుం, నీటియందు వర్తించు 

చాడు జాలరి, 

వై_వల్యము, నం, వి, ఆ. న 1. ఏకాకిత్య 2. ఐక్యత; 

3. "మోతము, 

క్రైవళి- దే వి. ఉపమ; పోలిక. ఆం, భా. ద్వి. 3 ౦0౨. 

వ్రైవనము, ద్వ. వ. (వై వసన) స్వాధీనము. 

“క్క , , కావేరినదిన్, సేవించినవారలకున్, వన 

ముగు (గ (గృతుఫలంబు వైవల్యంబున్ . 7 జీ శ్ర 

౧౮౨ sn ౨, ఆ. ర౦. 

మై వారపుంజెయ్యిం జే. నిం (వై వారముగ వెయ్యి) 

3 మోడుపు, నమస్కారము, “మంజులగ తిరగడం 

తనరుశ రణ్య స్థలము న రణ్యసొాష్టమికి నిదె కైబా 

రపుంబె య్యని.” హంసః ర ఆ. ౨౧౪. పార్వ. 

౪% ఆ. రం. 

3 వారము, దే. వి, (ఈ 

శా 

డై వారక్. 1. స్తుతి, వినుతి. 

(ఇది దేశ్యముగ నే యచ్చ తెలుంగు గ్రంథ థము |= చ్రాలుచే 

లందలి పృ యోగముల! బట్టి విదితము. కాని, క్ర్జా శ శకము. సం, విం వ 

704 వశ 

రాగ, భార. ఉద్యో. ౨9 ఈ ౨.౨౯; 2, వరిధిః 

(శర ద్ర 

క వారి. దే. వి (డై వారముషఇ) వంద్కి న్తుతిపాఠ 
కుడు. నక్త కమలాత్షస్త రభుస్త రాబ్దభవులుం 

గై వారులు...” వారి. పూ. ౧ ఈ ఈ; ౧౧౯. 
వైైవాలు. దే. ఈ (క్రి. చైవడ్కు వంగు. “గీ, ప్రొద్దు 

నప్పొలంతులుండిలో నుక, ౨, యు 

గాం (జేయు, వంచు, 

3 వాలుమే. చే. సః క్రీ" (కై_వాలుథా. యే) ఓఆగం 

చైవీంగు. దే. అ. క్రి. (డై వీయు- చేతులు లాగు_ 
అలయు, డయ్యు. “వ, అంత నుభయబలంబులుం 

గెవీలి శిబిరంబుల కరుగునవనరంబున, ..” కు 

నం ౧౧ ఆం ౨౦౨. 

శెను. దే. ని, కైపు, నత్తు, (చూ, తై వెక్కుఎ 

కై వెష్కం చే. ఆ. క్రి. (తష డై పెక్కు, 
మ త్రిల్లు, “క, నాపుడు మురారి నవ్వుచు, నా నిం 

దుజు నూజడించి యనుచికేము మహీజేవునిం 
జంపుట యినుచుర్నిగై వెక్కినవాని మేను కరమున 

నిమిరన్.”” డ్. హారి. ౨, అ. ౧౫౦. 

డౌప్రారి: డే. మ్ క్రి ఇ 1. వంగు. ట్టి, _ళంటి చ్ 

వ్రాలినరాజనంబులకో, .."” నక్తం రు ఆ. 3౯; 

2. వాలం, “సీ, . .నుడులు ఎబ్రాలెనా స్ఫృటి కాత 

మాలికదగ.” ఊ రా, 3, ఆ. ౧౦౩; ల. వడు. 

“జా. కంఠేకాలవదొరవిందముల_పెం లెవ్వాలి. వ 

చంద్రః ర్త హ్ ౭-9; 4. గతెంచు. న ప్రాయ 

మింతకు మిగుల గై వ్రాలకుండం” కరీ ౧% ఆ 

౭; 5. వాడు, "క చ్రాలిన జేప్పలు వెత చె 

వ్రాలినవృాదయాంబుజబు , , =” సా. ౨౨, ఆ. 

DANE 

ప వాలుదా౭క 
(+ an 

డొ క యల ల యను, (శ ర 

శేశగమూనాము. 

టకనం ప్ర దొయముల ననునరించి హరాళోప కైశిక. సం. వి. ఈ. స్తీ" l. ఒకానొక కావ్యవృ త్తి లి; 

పదములకువలెచే క్రీ శ్రీనాథుడు దీనినిగూడ 

సంస్కల్భతసమాసభుట్రీతేము 

షీ * వైవార మనంగ. ..వినుతి*” ఆం. భా, ద్ర 

౧౧౪ “గీ అనుచు: వార మొనరించు నవ 
లంతి.,..” నీలా, ౨, అం ర౨ “పీ * భారతీజేవి 

x చ వొరవాక్యంబులు వఠియించుచున్నది (వ వున్ఫు 

2. దురం 

గావించినాండు) | వైశోరము, నం, వి, అ, ను వయోనిశేషము. “వ. 
బాల్యకౌమారకై శో రవయోవిశేవంబుల వింశతి 

హాయనంబులు గడచు..,” భాగ 2, స్యం 

స్కాం, ౨౧౫౩౩ విణ, (అ, ఈ. అ కనోరనం బంధ 

మైనది. 

టముగ. స్థ కారీ, ౭ అ, ళో౭. నై వైషు ౭, అ శశ్టము. సనం సిం ఆ న, కేశన మూనాము, వై ళికముః 



3సడలు, చే, అ, కి, (కె శసడలుఎ) తేవ్రాలు 

వైవడు. “టా. వేనలిపాట పాట నరవె- డ్రుకతోం | 
దిలతండులాన్వయ,; క్రీ, శీ నటియింపం క సడలి 

“వే వై(కనిచన్నులు పాసవతతై ం కొ నసీియార్చ 

+9 న కారీ, 2 నీ ఆ, యగ లాం 

వైసరు:డు. వై, వి, (సం, హ్. డై కగాడు, | 
కవీశ్వరుడు. సార ని, మాన ౬ | 

క ద్వ. వి (నై ససాటిగాచుక్క) 

హాస్తనత్యత్ర, తము, (శ. ర 

త ద్వ. జ్ (కై సేయుః థా అలంకృతి. ఆం, | 
భా. ద్వి, ౧ర౬ “కం. ఎపరిణయపుంా సే సేంతల, | 

నరపతి యొజి వతిశయిల్టునటనం జేబంగున్.” | 

విజ. ౨, ఆ. ౧౨. | 

వై నేయు ద్వ. స క్రి. (డైశ చేయు 1 అలంక 

కె సే 
c= 

లా ఆ 

రించు. “కం ఆసమయమునం గుమారిం. 7 నేనీ 
ఉతిరి క్ష విక్రం క, ఆ, ౧౯౨౨; 2 గార 

వంచు? “గీ, ఎలమి నఫ్మన్ను పెండిలి యివిష్టధ 
మున, జేసీ యుల్లాసలక్తీ ౫ చేసి మత్స , మనుజ 

పతియన్వయంబు పావనము చేసి. * భార, ఉద్యో. 

౧౩ ఈ. 3; 8. ఫూబించు, “మ,..స్కేమును! 

ఫూజించితిం బిమ్హటన్ నారియంం నంభోజాక | 

గర్భుండునున్, గని ౨ షు +” భీమ ళో, , ఆం 

౨0 ౨. | 

కైళము. సం.వి, అ. న 1, వినోదము; 2. “కేళీ! 
సమూసాము, 

నెనిది,. 

వ 

కొంకణము. నం = కోంకణము. (జ. వా 

కొంకనక్క-. ద్వ వి, (కొంకుగానక్క) ముద ద జబు 

కము, నీచజాతినక్క. “ఉం చీమలు: ల 

గరములు జింకలం నక గ్రాలుం గొంకనక్క_లున్ =” 

భార. అశ్వం ౨ అ. ౧౧౭. ఆం. భాం ద్వి. ౮3. 

కొంకరః బే, వి వంకర, వంపు. (శ. రు); ముడుం | 

గుట్క ముడు చుకొొనిపోవుట. (చూ. కొంకరవంక 

రలుపోవుఎ విణ. వే, వక్రృము, వంకరలు గలది. 

“క, ఎక్కడిమొగ మెక డిపొడు, వెక్కడిరూ 

పీఠ గమన మెక్క_డికంఠం, బెక్కడ వినము 

కనుంగొన, మిక్కొంకరమెకము ననుచు చే డ్రౌజి, 
దానిన్” వేం వంచ ౧, ఈ ళ౭జు 2 

దూన్యుము, నిండి తము. “వ, , .ఈసబ్రన్గాచారి శంక | 
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రునిగుజీంచి యింకను వంకరకొంకరమాట లాడ 

నుంకించుచున్నవాంద,,.” వార ఈ, ఆ, 33, 
కొంకరలుపోవు. జే. ఆ. క్రీ (గౌంకరలాాపోవ్ర.) 

శ శ్యాదులవే జీజమలు ముడుచుకొనివోవ్టు; 

నే ఎ “ద, నినుం దనచంక వైచుకొని 

సీరనిధానచకుషస్టయంబునన్ ) జని చని సాధ్య 
కృత్యములు సల్చేడునంకకు: (ది వీ తెచ్చి "పె పెం, 

పున నటవై చి కహా. మెయి చక్క 

నొక్కి వోోననిచిన వాలినందనువడ నంగదచుండక్ 

దశకలఠ వింటివే.'రామా ౭, ఆ. ౨౫౮ ఇటే: 
కొంకరవంకరలువోవు; వంకరగొంకరలుపోపుం 

కొంకి. దే. వి. (క కొంకి 1. వెబురుమొ, వాని 
చివర గట్టుపుల్ణ మొ. “క,. కొంకి గలనిడుపు 
వెడురునం జేంద పుచ్చి, , దశ ౧౧, ఆ. ౭౮; 
2. దోంటి. (శ. ర; 8. వంపువీల. (శ. ఈ); 4 
చోరసాధవములలో నొకటి. “జ, కత్తియు నీలి 

చీరయును, , ,కొంకియు నవత లొలర్కబూది 
పా! వ 3, అ, ౨౯౪; ఈ, ఆయుధవిశే 
షము. “వ. ..కొంకి రు మైడు దగరు మొద 

లంగాం క జీకాకువణీచియు 

.. ఊం వారి, 3, ఈ ఏ౬; 6. కాలిమడను 

భాగము, ఆం. భా, ద్వి, ౧౨౬ ఆము, ఇ; 

ఆ. ౮౧. శుక, ౧, ఆఅ, ౨౬౩. విజ వంకరది, 

కొంకివంటిది. (ఊదా: ా కొంకివ్రే CED as 

మొ బ* 1. ముచ్చిలిగంట ప్రక్క. నుండె 

యెముకలు. (శ. ఈ బ్రా); 2. మోకాలిచిప్ప 
లోతట్టున నుండు నెముకలుం (శ, ర 

sre |కొంకికొను, దే. అ. క్రి. (కొంకుశాకొను, స్వార్థమున) 
కొంకు, జంకు. “ఉా, ..అనుమానముతో నొక 
కొంత కొంకికొంచు...” వహాంస ౧, ఆ. రాగా 

కొంకిరిబింకిరి దే. విణ. వృక్కము వంకర గలది, (వా; 

కొంకిరిబింకి రివ్రాంతఎ) 

కొంకు. దే. ఆ. byt నంశయించు. “కః కనయగపా 
టొరు లెజుంగుద్యురని సూతుడు నవయభ్టంగ 

మగటకు ఖీముండును గొంకుచు,,.” భార 
విరా ౨ ఈ ౧రళ; 2. జంకు, భయపడు 

“క _ _కాననాంతదమున మ్రుచ్చులకుం,గొంకి యస 

హాయకను స్కేదంకకు నరిగితినొ.. విక + ౭, ఆ 

౧౨౭; 8, వెనుదీయు, “ఊఉ. ఇట్టిది ద్రూరకర్ష 
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మని యించుక కొంకక లక్క_యింట: అి, చ్చొట్టితి | కొంగ. జే వి. (స్త్రీ పురునుల) చేలాంచలము, చెజి:గు. 
టీ భార్య, శల్య. ౨ ఈ ౧9౦౮); £4. సిద్దు 

వడుటం (బ్ర వి 1. భయము. “అ. కలకు 

పుళ్రైం గొంకు కొలందికి మాజి, ..” భార. ఏరా. 
2. నంశయము. “క. తెజువ 

బలీవోయినకొంకోతోడ 

౨౨, హిం ౧౦౬౯౬; 

యుడచాటుమాటం, 

ణ్ 99 me 
బ్రావాణుం గొని కన్న యిం గగుచెడకు నరి్గె...” కొంగు వటజడదే. ద్వ. ఆ, 

భార. ఆను. ౧ ఆ. ౭౪; లి. కొంకర (చూ, 
కొంకువోవు.); &. సిస్దు. (బ్రా) 

కొంకునక్క = కొంకనక్క_. (బ్రాం 

కొంకువడు. ద్వ అః శీ (కొంకస్తావడు*) కే, జంకు, 

భయపడు (ట్రై; 2. 'వెనుదీయం- (జ్ర) 

కొంకు పాటు, ద్వ, ఏ. (క్రొంకువడు .ధా)1. భయము. 

“ని బరులు తిట్టిన చోటం ద్రత్యు క్తరము లేక 

ద్రాణహాసికిం గొంకు పాటు లేక.” కవిక. ర్క ఆ, 

౧౦౭; 2. సండేవాము. “చ...శకుం గని కోమలి 
కొంకుపొటుతోంగొతుకుచుం బల్కె.., ++ హాంన. 

3౨, ఆ, ౨౨౦. 

కొంకువోవు. దే. అ. క్రి" (కొంకు4పోవుు) కొంకర 
వోవు, 4 కొన్ని దేశంబు లివముచేం గొంకు 

వోయి.” కాకీ ౧, ఆ ౧౩౭. “చ.,,.ఆవదం. 

బొరయక య. ం౦డ౭౯ జేయ మం వృభూకపుసీతున( 
గొంకువోయెనున్.” భార. శొం. 3, ఆ. 3౧3. 

కొంగ. వై. పి, (నం, క్రజ్ 1. శ్రాంచము, ఆం. 

భె, ద్వి ౯ాఏ; 2, బకము, సాం. నిః తిర్య. ౭౯. 

కొంగ కాళ్ల వాడు, ద్వ విం (కొంగ+కాట్ల+ 

వాడు ఊోర్థ్ ఏక్షావు ఎత్తు కాళ్ళ వాండు, (శ. ర) 

కొంగగుద్దలి. ద్వ. వి. (కొంగ+-గుద్దలి) డప్పరవా?ం 

దువయోగించు నొకానొక ఇత, న్వెడుసాధనము,. 

(బ్రాం [చేయ (బ్రా 

కొంగముక్కు_. ద్వ వి, (కొంగ4ముక్కు. ఒకజాతి 

ఫొంగవాలు, వై. ని. (కొంగగావాలు). 1. మాదిగ 

చానికర్తి. ఆం. భా ద్వి, ౨౮౯; 2, ఒకరక 
మైనక త్తి. “సి, , ,కొంగవాలున గట్టగొంగ 

“గెలిచి” అచ్చ, యు, ర౭ళంయ, ౨, ఆ ౧౦. 

ఉరీ కొంగవాల్నణుకు లంగుళుల( బట్టుక జబ్బ 

లంటం గుట్టిడ వెజ్దు నరయువారు.'” ఆము ౬, 

ఆ రాగం 

కొంగు మాయం, డే. యూ శ్ర 

కొంగుముడివేయు. చే. అ. శ్రీ 

“చ. ..తనయిం త్తరీయ వ, స్తపుగునుకొంగునకా 
దుడివెం దన్వికపోలపుఘుర్మబిందువుల్ ౨” కల్లా, 

ర ఆ. ౯౮ భాగ. 3. నస్యం. ళఈ౭౦. అ. క్రీ" 

1. కొంగవజచు; సంభోగమిచ్చు. (బ్రా) 2 

ఒజగు. (చూ. కొంగోడు.) 

శీ (కొంగుపావజచుం) 1. 

సిద్దమగు. “గీ, కొంగువజచిరి నృవతి లాకూటి 
కొఅకు.”” రామలిం. ౨౨; 2. సంభోగ మిచ్చు. 

“గీ, .వలుగాకులకుం గొంగుపజచువెలుల,నంటి 

+,” శుకం ౨, ఈ ౧౨౦. 

కొంగుపసిండి- ద్వ. వి. (కొంగుస్తావసీండిం).. కొంగు 

బంగారము. విణ సులభ సాధ్యము; వశయమెొనది, 

“క్క తరు గన్నతం డ్రి, నెష్చిన్కవని సేసిన నుగతి 

కొంగువసిండియకాడే.”” భాగ ౯. సృం. ౭ 
ఇటే: కొంగుబ౧7గారము "మొ. 

కొంగుబ త్రము. ద్వ విం (కాంగు-బ త్రెము,) కొంగున 

బోసికొనుబ త్తెము, ఛాన్యాదికయమైనకూలి. “చ, ., 

నిలిచినకువ్చ కావలికి నిల్పదు రవ్వూరిం గొంగు 
బ-త్తెపుం,గొలువున కీయకొల్పి వాలికుళ్ బికిరంబు 

పాసంగు వేలుపున్.”” చంద్రా. ౧ ఆ. ౨. 

(కొంగు- మాయాం 

చెజిస మాయు, ముట్టగు. (శ. ఈ బ్రా) 
కొంగుముడి. దే. వి. (కొంగుముడి) 1. (భొర్యా 

భర్తలు) కొంగులు కలిపివేసీకొనుముడి. “చ,., 

కొంగుముళ్ష తో, వరములు దంవతు లడయ 
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“44 హంస అ, అఆ, ౮౫; 2. కొంగుచివరి 

వేసినముడి. విణ. 1. వశము, స్వాధీనము. 

“డ. అంగన నాకుం గొంగువా డి యె తగునీ విపు 

డిచ్చునీవి. ..” రామా. కి, అ. ౧౬౨; 2. పీతి 

కరము ఇష్టమైనది. “చ,,,కొంగుముడి కాబె 

భవద్వచనంబు నాపుడున్.” వను. 3, ఆ. ౪౨. 

(కొంగు-ముడి 

వేయు నిశ్చయించు, స్థిరపఆ చు, “క, మది తేవా 
తవా విడిచి యిశకొ,ముదమున నతులార కొంగు 

మాడివేసికొనుండిచె నేంటిమావటికిం గూ)ర్చేద 

వాలాయముగ చేలు బియులను మిమున్ా”* 
శ్ ఆ 

ప్రభా. ఎ ఆ. ౮౫% 



హొంనొం fit కొంచె 

కొంగొంగు. డే. వి. కొంగలధ్య్వని కనక రణము, “పీ. | కవలరో; ఆ. ౧౭౩. (వ్యరిశేకలక్షణచే బాణి 
కొంగలుచెల:గి కొంనొంగు రనంగలి జార స్కై అని భావము. 

ఆ ౧౬? 

కొంగొడ్డు. చే, అ శ్రీః (కొంసగళాఒడ్డుం కొంగు 

వటిచు, సంభోగమచ్చు. ట్ + కాసువీసముల తై 

యచబ్బినట్ట్రి,పురుములకు చెల్ల నొంనొడ్డి పొట్టపోసీ, 

కొచెకివలయాలి బదు కిట్టి దనయ చేల.” వరమ, 

5, ఆఅ. ౨౦౭. 

కొంసోడు. చే. ఏ. (కొంగు-కోడు.) = ఒజగినకోడు- 

ఒఠిఢట, వ్రాలుట. (చూ. కొంగోడువడు, 

కొంగోడు వోవు.) ' 

కొంగోడువడు. ద్య. ఆ, క్ర" డొంగోడు?వడు) 

ఓజగు, ఓడగిలు, లనీ స్టా -కలపర్వతములు 
CY యి లం 

కొంగోడువడియి.” మె. ౨, ఆ. ఏ2. 

కొంగోడువోవు, చే. అ. (క, ఛొంగోడుగాపోవు) 

ఒజగినకోడు గలదగు. “ఆ. కుక్కివడిన మిగుల 

గొంగోడువోయిన , , ఎనుల్కుమంచ "మొన్న 

దండ్రు.” వి పు. 3, ఆ. ౨౧౫ 

కొంచించేు. చే. ఆ. శ్రీః (కొంచుఇంచు. సా 

మును) క్షే తస, గ వేండి వేలుపుక్భర్ణుని వేండం 

బోవగసరుత కొంచించుకాంతయీ కొజు:కవడిన: 

గౌరవము వోవు నని చెవ్నయగాం బశేమి.” 

కాళిందీ, ౨, ఆ, ౨౮ 2. సంశయించు “మ, ,. 

ఫ్ర శ్రుుడటం;చును సొంచింవక వీరి నొంచుం 

డిపుడు...”” దశా, ర్క అ. ౧౭౧. 

కొంచియము = కొంచెము, (కక్కు.వది,ఆల్పము 

“న్ గోవ్పదముకంచె మున్నీరు కొంచియంబు.ి” 

చం. రొ. ౬, అ. ౯౨, “ఆ, చంద్ర, శేఖరునిం 

బ్రనంగవశంబునం గొలిచినారు భక్షి కొంచి 

యంబుో కానీ, 5, ఆ. ౧౪౦. 

కొంచియముచేయం = కొంచెముచేయు. (న్యూన 

వజచు) “సీ. శ్యామోదనయము కొంచియము 
చేయే తె3చి. శ్యామోదయమును “"హాచ్చంగం 

దనశ్చ్నె.” చంది ర్క, ఆ. ర 

కొంచెక తె. వై. విణ. (శొంచెముగాక తె) 1. అల్పు 
రాలు. (శ. రః డి, సామాన్యురాలు. (శ ర్స; 

3. అమాయకురాలు. “గీ, ఉవిద సీవెంతకొంచె 

కత్తెనె జయంతుంగాప్టు జేసినగరితవుకా వె నీవు.” 

కొంచెకాండు. ద్వ. విణ. (కొంచెముశకాండు) 1. 

సామాన్యుడు. ge కొంచెకాండ వెయన్నన్న 

నఖా గ నిక్టి తారివి గాడే.” శుక. 3, ఆ. ౨౮౯౫ 

బహు.౫, ఆ. ౧౦౮); 2. అల్బుండుఃనీచు. (శ. ర 

కొంచెతకనము. “వై. వి, (కొంచెము?కనము 1. 

ఆల్పత్వము, సీచక్వము; 2. సన్న దనము, సూత్ర 
క్వము. “ఆ ,. , గొనబుటొను, కొంచెకనము,,.” 

అచ్చ. ఆర. ౨౩. 

కొంశచెపకు. వై, అ. కి, (రొంచెము+వను) కే, 

న్యూనమగు. “వ, ..ఈండ్రీ, సీ పృసాదంబున 

నన్నియు సమకూశకెడుంగాక కొంచెవడియడు ణే 
ఎం" భో. ౬ ఆ, ౧౯౧2. సన్నిల్లు. ర్డీ 

కడుదొడ్డకటికటి కడు. గొంచపడియుంండె, ,.” 

చంద్రా. ౧; ఆ ౯౭; ల. చులకనగు. “క. ఒరు 

నొద్ద కేశి హైన్యము వికింపంగ వేండి కొంచె 
వడియెడుకన్న కమరణం  బుక్టృష్టము...” 
శివధ. స్స ఆ ౯ాళ డీ. నళించు. గీ. కూర 

నంతతి వెలయునే కొంచెపడక.” నీతి. ౫౯ “గీ, 

తరుణి నీచేత మదనతంత్రంబు లెణుంగడనగోరి 

యున్నాండ నాయాస కొంచెవడక్క యుండ 

నురతనసుఖాంబుధి నోలలార్చి, యింపు సొంపార 

నన్ను మన్నించవలయులో వి, పు, ౨,ఆ* ౨౧౭. 

ఫొంచెవబుమే. ద్వ స శ్ర (కొంచెవడు. ధా, శ్రే) 

1. తక్కువవజచు, “క. అప్పుడు చతురంగంబుల, 

కులగో త్ర గరిమం గొంవెపటుపంగా 

నుఫ్పొంగి ...” డై. గ ఆ. ౧౯౩; 2. చెజచు. 

“గీ, వాసి గనుమమ్త కులకీలవ_ర్హనములు, కొంచె 
వబుపక...”” వరావా, ౨ ఆ ౧౨౯. 

కొంచెపుందనము. వై. వి. (కొంచెముసాతనము) 
న్యూనత. “వ, వగతుకొంవెపుందనంబు వినుట 

4” దళ ౧౨ ఈ ౧౨౮ 

కొంచెపువాండు, ద్వ విణ. (కొంచెము వాడు 

అల్పుండు, నీచు. “క, వరిమార్తుం గెంచెప్పు, 

వారై యుూెన్నెడన భార. ఉద్యో.౧, ఆదరం 

కొంచెము. వై. వి (నం కించిత్, క. కొంచ. కం 

కొచ్చె) న్యూనత, కొఆఅయశ,. “టా...సీకు నీ, 
కొంచెము వచ్చు బెల్ల వారిం గోరి నుతించమి 

కుప్పలు 



కొంచే 

నార్యవూజితా.” భాగ. ౧;స్మ౦.౯౫; 2. అచిర 

కాలము. “ఊఊ, , ,కొంచెములోనచి కాయసీడ్షికిం, 

గారణ మ్నుది... సా. 3, అ ౨౫౧; లి. 

సంశ్నేపము. “క అని మన్వాచులు వి_స్హర,మున 

జెప్పినమర్శ ధర్మ ములు నగొంచెమునకా, వినిపించిన 

స వరావా! ౯, ఈ ౧కె౧. విణ 1. న 

చిన్నది. “వ, .,.కొంటెంబు పెద్ద యన లేదు సమ 
బున జయంబు జెచాధీనంబు. . “భార. కీమ్మ, 

౧, ఆ, ౧౪. వారి. డా ౨, ఆ ౧౯ 2. కస 

మ్మాత్సృను, మికేము. “కీ కాంకౌప్రుటశేనంబు 
గొనుచు సంగంబులం బొసి యిం దియములవజ్జః 

జకమి.” భార. శాం. ౬, ఆ. 3లా 8 నులభ 

సాధ్యము. "క. ..అమ్హానినితోం బొందు 
కొంచెనూ యొనగాడన్” శుక, ర, ఆ. ౧౬; 

డీ. సీచము తక్కువది. (చూ. కొంచెపువాండు) 

కొంచే. వై. వి, (సం శ్రొంచః, క కొంచం 1. 

శ్రాంచముం ఆం. భాం "స్ప. ౯౨. ఫెరా భీమ్మం 

క్క ఆ. 30; 8. ఓకాన్గొకపర్వతము. (హః 
కొంచగట్టు.) 

కొంచేగట్టు. వై. వి (కొంచ్యగట్టు.) క్రైంచాద్రి. 
ఆచ్చ. యం, ౨౦౯. స 

కొంచేవీవి, వై వి (ఫొంచచ్లాదీవిఎ శ్రాంచద్వీవము. 

(శ. ర (బ్రా) 

కొంచేపాజు ద్వ. అ. క్రి. సంశయించు; వెనదీయు. 

కొంచేమల = పంచన, (శరం) 

కొంచేమొగ్గరము. వై. వి. (కొంచశామొడ్గ్డరము) 
ర్రైంకభూహాక (శ. ర 

కొంచేసౌరము. చై, వి (కొంచ+నసొరము) స్ప 

స్వరములలో * నాబ్దపది, మధ్యమస్వరము. (శ, ర్ 
కొంచే, యు. వై. అః క్రి (నం. కుంచ్ *) 1. నంకో 

చించు; భయపడు. “క . , + బట్టీవారిం జంపుదు. 

నొంచన్ ప్రబోధం ౨) ఈ ౬౬. “డం కొంచక 

యంబుధిం బడినకొండలప కము లూడ్చదయ్యె 

న్యూఆంచులక త్తి...” వను, 3, ఆ. ౧౦౭; 2. 
మందగించు, కస్ట. “మ.ం.మఖ పాండు శీ 

మిటారించెం గుల్క్రు,న డల్ నొంవె...” ఊ రా, 

౧, అ. ౧౮౧. పి ఓ సంకోచము. “ఆ. ఓం 

దచోనకాం , ..కిక్కురించి. రాలగంజనునె కొంచు 

లేకి అచ్చ. కిష్మి.6. ౨౯౩; గ్ర న్యూనత, ళ్ 
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వొంచుండు. 

కొంజే = కొందు, బే, ఆ. 

హోంటె. చే. వణ. 

హ్ోంకు 

ఎంచుచుండు నకం డెందుం గొంచులేక.” నీలా. 

౧, ఆ. కరా? రె. మదము. “మ... .న్కీట దళత్పం 

కజన్మేక, యోరు తనసీడకె యొాళౌొర 

ఫొంచు దలిర్పక౯ జెలియెవ్వతో వగలు వంజుల్ 

మించ చేతెంచె నే,నిడినో చాని జంింతు నంచు 

దుమికెక ఊహేలావకుల్ నవ్వంగన్ం” చంద్రా. 

ర్కో ఆ ౨౪౫% విణ, అల్పము, తక్కువది. 

“ఆ, , ,.కొంచు గాని॥కినుకతోడ, .. అచ్చ యు, 
౧౦౦. జే. వి ముణీకిచెమట. “సీ, ..కొం చన: 

గను ముజీకి చెమట.” ఆం. భా, వః ౧౪౦. 

“వె, విణ. న “జాం, ఆం 

భల్లూశేంద్రుండు జాంబవంతుడు తలంచం 

గొంచుంజే,..” శతకం, ౧, ఆ. ౧౦౫. 

క్రి (దీనికి వ్యతి శేకార్థ 

మువచే (ప్రయోగములు కాననగుచున్నవి)ఎ 1, 
నంకోచించు. “చ, ..కొం,జక మఖసాధనాశ్వ 

మును జంభవిరోధి వారిం చునుద్ధతిన్ *” భాగ. 

ర్క స్య_౦. ర౬ర, భాగ ౧౦ సం. ఫూ, 

౧9౧౭; 2. లోభించు. “క. రంజిలి తామును 

మున్ను గ్యవంజిలివడ కిచ్చె*నేని నయముగ వారున్, 

సొంజక నిత్తురు కృమ్మజ, ముం శేయియం 

నాడెచేని చూచే యాకున్.” కుచేల, ౧, ఆ, 

౧౦౮ 'లే. వినువు “క. కంజదళాతుండు వెద 

ఇను, నొంజక "లేగల న పారగురుతృణవని కా, 

భాగ, ౧౦. స్క_ం, ఫూ, ౫౦౫ 

జూ. 
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"దాన, శ బి9 

కొంట. చే. వి. కొనుట. (అనుప్రయు_క్ష మొనకొను 
ధాతువునకును రూద మి్రైింగునది. ఊదాః-. 
చేకొంట, శై కొంటమొ “ఊ. . .గొస్త్రలైన మతి 

యందులమాధు30 జూచి కాచె ess 

బి యము చొచ్చడ లోకులు నొంట భాస్కరా.” 

ఛో, శ. ఇరా “సీ. భౌరుగుబేడినపిండు ప్రుటము 
గొంటయు.బో లె జవనవాయంబులు చౌకళింవ,” 
సాంబో. 3, ఆ. ౧౬౮౭ 

త, (కొండి.) అల్లరివనులు చేయు 

వాడు. “క కొంటిని మావాదయంబులు, 

సొంటివి మానంబు లజ్జం గొంటివి వలువల్ ,గొంటి 

విక ఇెటులు సేనెదొకొంటెవుగద నిన్ను నెణింగి 
కొంటిమి కృష్ణా.” భాగ. ౧౦. స్క. వూూ.లా౨.9: 
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కొంటెతనము. డే. వి. (కెంచె4కనము 1. అల్లరి కొండనొై. ద్వ. వి. (కొండగాగాజై) రోహిషము, 
తనము; ఓ. అకార్యము. “క, వింటికదా సీఠకన, పొట్టేలు” గీ, కోంకితో మైత్రి వాటించుం నొండ 
యుని, కొంటెకనము...” భో. ౫ ఆ. 33౧; నొజీయః.. 'యౌార్వశే యుసపుణ్యాశ మాంకర 
3. క్రూరత్వను, “జా, ,, లోకముళ్, కం మున” కాశీ, ౨, ఆ. ౪౩3. ఆం. భా. ద్వి- ర 

బునం ఆెలిచికోలిఏ యచ్చె3యం౩బు మన్మ ణా,” ఇట్టే: క్రొండగొలీయ, పొండనొజ్తీయ మొ 

కృ. శకుం ౨ ఆ. ౧౭౯ (దీనిబజహువచకరూవము '“గొర్జు అని య. ౨ఆ. 
కొంటెపాడికట్ట. దే. విణ. (కొంటె-పాడి కట్ట! 3౨. నమ్మాత్ర మున్నది.) 

ధూర్తుఃడు; దువ్హుడు. (బ్రా  కొండగోంగ. జే. వి. (కొండ+గోయగు.) 1. కర్ణి కార 
కొండ, చే. వి (క. కొండు) 1. మల, పర్వతము. “సీ వృక్షము. “ర్వీ కాళ చావిలిం గొండగోంగును 

ఈకొండ మణీకాంచనాకారరుచి కాంచె...) _ వనిపించె మూర్కొని మాటాడి ముదిత యోర్తు.” 
వ్మిక్క. ౨ ఈ ౧౪2. ఆకాశము. “కొండ య. ళో, ఆ. ౧౯ 2. కందరొళముేీ. ఆం. భాం 

మోందివెండిగిన్నె కొక్కిరాజుకాలు విలీన” ద్వి, ౮3, 

(వా; తీ. భవకార్యము, “క కొండ ధరించుట | కొండచిలువ. చే. వి (కొండశ చిలువ సోననము, 
నాకొక్కకొంజా 4. వారి, పూ. ౭, ఆ, ౧౭౯. కొండలం దుందుపాము. ఆం. భా, ప్ర, ౧౪౭. 

విణ. ఘనమైనది. “గీ, తా ఇెటింగియం సీజాలి | కొండచీము, జే. ఏ. (కొండగావీము) ఒకళాతి(నల్లని 
గానిదాని,మాట శెల్లను గొండ గా మది దలంచి.” చెద్ద్రదీకు. (శ. ర 

విప్ర. ఈ ఆ. ౭౭. సా]. కొండం దృష్టి! కొండచేయం. చే. సం క్రై. (కొండ4చేయు) అధి 
యొలుకను బట్టు, వరమ, ౧, ఆ. ౧౮౭; ల వలిగా నెంచుకొను. “సీ. ఈశొండమణి కాంవ 

గోరంతలు కొండంకలు సేయు. ఆము. ౫, ఆ. నాకారరచిం గాంబెం గొండ లెల్టను దను గొండ 
౭౭; 8. కొండ విఆిగి మో(దః బడ్డట్టు, (వాం | వేయు” వి క్ర ౨ ఆ ౧౫ “(కొండంకేయు.” 

కొండంగి. జే. వి, (కొండశ్లాఅంగి) నోలాంగూలము, | ముద్రి. 
కొండముచ్చు. ఆం.భొ. ద్వి. ౮9. “(గొండొంగి | కొండమాలి. జే. వి. (కొండసాచూలి) పార్వతి, 

అని (బ్రా. కొండెంగి అని శ. రు గిరిజ భోగ. ౯ నస్యం. గంర. ఇట్టే: కొండ 

కొండకంది. దే. వి (కొండ+౫కంది) ఒకజాతిపెద్ద రాచూలి, కొండవట్టిమొ. 

కంది. (శ. ఈ బ్రాం) కొండజేేవ్వి. చే, వి. (కొండగాజువ్వి). కలుజు్టి, 
కొండశాకి. ద్వ. వి. (కొండ+కాకి.) అది, కాకము, ద్వి. వరమ. ౨, ఆం 

మాలకాకి. (శ ర తాం కొండపొన్న,. చే విం (కొండషావొన్న ఎ ఒకజాతి 

కొండకాలువ. ద్వ-వి. (కొండ=-కాలువం సెలయేరు. జొన్న శ. (శ రు 

(శ. ర చౌ) కొండకంగేడు. డే. ఏ. (కొండ౫-తంగేశు.) ఒకజాతి 

కొండకోంతి. జే. వి. (ొండషాకోతి) 1. కొండ తంగేడులో (శ. ర 

ముచ్చు; 2, బాల క్రీ, డావిశేషము. “కి 'దా(గిలి కొండ త్రి మరి = కొండముచ్చు. (శం ర (ఇట్లే: 

మూతలు, ++ గురిగింజ కొండకోంతి. జమాంస. 5, మల్మత్స మరి, తిప్పలిమరిమొ. నే ర 

ఆ. ౧౪౬ కొండదారి. డే. విణ. (కొండ4దానరి. చెట్టుకాని 
కొండగుముడు. జే. ఏ. (కొండ+గుముడు.) ఒకజాతి గుట్టకాని యెక్కి_ పలుకుచు బిచ్చ  మెత్తుకొని 

చెద్దగుముడుకే వాంస. 6, ఆ. ౧౧. జీవించువాడు, నీచజాలిభికుకయడు. (వా. చూ. 

కొండగుణుతు. దే. వ. (కొండశగుజుతు సామాన్య |  కొండదాసరితనము.) 
లక్షణము. (శ. ర చా) కొండదాసరికనము. డే.వి. (కొండ + దాసరి తనము.) 

కొండగొనుగు. డే, ఏ (కొండషగొనుగు్రు) అమో కొండగాని చెట్టుగని యెక్కి. బిచ్చ మెత్తుకొను 
టముసో, (క ర వృత్తి బిచ్చమెర్తి బ్రదుకుటం “గ్, తనదుఖెళ్లెలి 
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డొడ్డభూధశున కిచ్చియకనివలనను సీరిగాంచు | కొండముక్కిడి. జే. వి. (కొండగ్తాముక్కిడిం "ఓకజాతి 

నంకీకంటె, సొరమై తోంచు: గొండదాసి ముక్కిడిస్తో, జూంసం ళో. ఆ, ౧౧. 

కనంబు.” రామలిం. ౭౮ కొండముచ్చు. చే. ఏ. (కాండ ?+ముచ్చు. గోలాం 

కొండనాలుక. దే. వి. (రొండ4నాలుక  చిజు గూలము, నల్జనిముఖము గల పెద్దకోంతి.(శంర. ట్రై) 

నాలుక, గళశుండిక, (శ. ర బ్రైౌ ఇట్లే: కొండ | కొండమునువ = కొండముచ్చు. (శ. ర) 
నాల్క. గీ * ఎచ్చోటు మద్సిచు చేండేకి కొండయల్టుయు. జీ. వి.(ఫొండగ్లా అల్టుండుఎ శివుడు. 

నాల్క._లు కొండ శాల్క_లదా(కం గోకవడియి.”” 

ఫీము. 3. ఆ. 3౭. 

కొండవగతుండు. దే, వి, (కొండ +వగకు:డు) వర్వ 

తార, ఇందుఃడు. “సీ. కొండవగతుపట్రిళోడలి 
నిండు జేకటిం గాచినట్టిచేక త్తి వాండు. శాం 

౧, ఆ. ౭౧. 

కొండవలుకు, దే. వి. (శొండశావలుకు) చర్వతగుహూ 
యందలి ప తిధ్వని. “క్ల కామరుః బిల్వని యల 

వలు. కొండ పలు॥* క చంద్రాం ౧, ఆ. ౫౩5. 

కొండపిండి. ద్వ వ. (కొండ+పీండి_ నగభేది. “సీ, 

కొండపిండి యనంగం బిండికొండ యనంగ నగ 

. సంజ గా నలరుచుండు.” ఆం. భె, ద్వ ౬౫. 

కొండపిచ్చేకు దే. వి. (గొండఢాకిచ్చుకఎ కొండలం 
డిరుగుపిచ్చుక. “సీ. ,.కొండపిచ్చుక వానకోయిల 
యును.” వాంన, 3, ఆ. ౧౨. 

కొండృవ్ర త్తి. ద్యం ఏ. (కొండఢోప్ర 
చ్రత్తిజి. (శ ర 

కొండబరిగ. చే. వి. _(కొండ+బరిగ 

సస్యము, హాంస. ర, ఆ. ౧౨౭. 

కొండబూరుగు. జే. వి (కొండశాబూరుగు) కూట 
శాల లిజీ. అం. భౌ, ద్వి. ౮౭. 

కాండ బెడ. జే. వి (కొండ బెండు) కచ్చూర 

కము (శ, రు) 

కొండమల్ల య్య. ద్వ. నిం (కొండశామల్లయ్య.) క్రీ ల్స్ శైల 

మల్లి కార్టునుండం; శివుడు. ఎపీ . కొండమల్ల య్యే 

నుండు ps గాని జింకను గాన మేవంక 

చెను” యః ౧, ఆ ౧౦౫. [(శం ర 

కొండమల్లై. ద్వ, వి 

త్త ఒకజాతి 

ఒకజాతి 

* (కొండ శామళ్లై) గిరిమల్లిక శీ. కొండల్లము. ద్వ. కః 

హని కొండయిల్టని మేన గొమరారుసీరి మించి 
వ చిత్కభాం గీ ఆ. ౧౦. 

కొండయెక్కు_. జే, అ. కీ," (కొండశ ఎక్కు lL: 

(ధనాదులచే) మిన్నందు, ఘనతంగను; విజ్ఞవీంగు; 

గర్వించు. “ద్వి. వారికృపం గల్లునరై పక్వర్య 

ములును, గొజుంత లేదిచ్వుజే కొండయెక్కెైదవుల 
మ్న. వి ౨ ఆం ౬౭. “గీ కొండయెక్కె_దు 

బపిమాలుఫొనికకొలంది” సిం నార ౧౭; 2. 

వ్యతిరేక లక్షణచే అఆిపోవు, వొ:లాాదపీవము 

కొండయెక్కు_చున్న ది. ఇట్టే: కొండెక్కు.. సా: 

కోడిపియ్యి బంగారమం'టే కొండెక్కి యేజిగినట్టు. 

కొండరా = కొండ జేండు. (బ్రాం 

కొండరావి జే. ని, (కొండ? రావి) ఒకడాతిరాపి. 

వాంస, ళో, ఆం. ౧౦. 

కొండరాయండు = కొండజేండు. వీర. 3, ఆ. ౧౦౮ 

ఫొండరి, చే. ఏ. (కొండ అరిం కిరాతుడు బోయ 

వాడు, 

డెంచ 

“వ, ,,బంకితలలకజకుకొండరులం నను 

ప ద్య ౧౧౩ ఈ ౬. ౧౧) ఈ ౧౯. 

కొండ జేండు. చే. వి. (కొండ 4ాజేండు ) వర్వత రాజు, 

హీమవంతుం కు. “ఆ. కొండ జేనికూంతు కుసుమావ 
చయశేళి...” భో. ౫% ఈ. ౧౯౧. 

కొండరాయండు. ద్య. వి ( కొండ + రాయడు 

1. ప de హిమవంతుడు; 2. స స_ష్టవర్వత 

రాజు, వీడుకొండల కధిపతి, తిరువతొవేంక టే క్ష 

రుడు. “సీ. కొండలరాయనిం గొ లుచుకవులకు 

బంగారంబుముడుపవు మోత్రాళ్లమడుపు. వు (వృబంధ, 

౨5. ధో పుష్పికళి. "గ్ర. ర 
(కొండ శ అల్లము. తృణ 

కొండమామిడి. చే. వి. (కొండ+మామిడిం కోశా కొండ వాయ = కొండరి. (ఈ ర 
చ్రుముళ. (శ ర 

కొండమాశేడు. జే. వి. (కొండామారేదు) గంధ 
కొండము, వై. వి, (సం. కుండమ గుండము, (శ ర. | 

ట్రం ఆం. బ్రో BY ౨ర౧: 

(గర్భము, (శ, రు | కొండవీడు. చే. ఏ. బొ. (కొండ--వీడు 1. ైలా 

నము. “గీ, కొండవీ డేలు వేలుపు గూడి... 

కడిమిశాందోంటలో  నాడుగంతం దలకు.” 

అచ్చ. పీకి. ౨; 2. ఆంధ్రదేశముందగి యొకా 



కొండసం పెం. ద్వ ఏ. (కొండశగంపెగఎ ఒకరకపు 

ఫోండ #81] 

నొకనగరము. “సీ. మజిొండవీ డెక్కి। 
మారని నలియైన యలకసవాపా త్తు నంటి 
రాజె” ఆము, ౧, అ. 3౬. సా: కొండఏీటి 

వేంతాడు. (కొండవీటిలో నూతులు వాలలోంక | 

నియు నందులకు వలయుచే:;చాడు చాలపౌడు 

వైన దనియు బ్రసిద్ధము.) 
ద లలల నజలా నా సరల సురా నాల. 

సంపెంగసో, హంద. ళో; ఆ. ౧౧. [౨౫ 

కొండదడనూడు వా కొండదగతు.డు, అచ్చ. కిష్బి_౦. 

కొండాట. దే. వి. (కొండాడు. ఛా 1. స్తుతిః 

“శా, . ,.ఉన్నపురముల్ కొండాట కర్త ంబు'లే.' 

కాళ. ౧ ఆ. ౧౮౫; 2. - ఇనంగము. “గీ, వారు 
నితోడిద కోొంజడాటమొ లతాంగ్సియు గ్రగౌవంబు 

నై రించకున్న ( వీరు ౧, ఆ. ౧౮౦కి. 

(ముద్ది. పా. 'కొండాటమె శ. ఈ పా 

జూచి 

కొండాటము. చే, ఏం (కొంజాడు ధాం క్ష స్తుతి. 

(కీ కుచ్చిత కాం డ్రన్నుః సొండాటములు సేయ | 

ల వల్హ* 5, ఆ ళో; 2, వ్యానంగ ము. 

పిండం 

నీవు గావున సీకకొ,మును గోరం బాడి యన 
వుడు, విని క్చష్ణుని: గోరుకొనియ విజయుం డెల 

మిన్,” భార, ఉద్యో. ౧. ఆ, ౭౬. (క. ద 

ద్ర. పా, 'కొండొకవు” ముది); 2. బాలుండు, 
శిష్యుండు. “సీ, . .కొండిక వ్రాయండే గురుండు 
వ్రాయ” రామలిం. 3౫; 8. బాలిక, చిన్న పిల్ల. 
“౯ ,.,.కూంతుం గొండిక యన కంవవలయుం 

గూరిమి ననుడున్* య ర, ఆ. ౧౨౬. విణ 

1. చిన దా “క నీయదముగున భూ్యూమండల 

“మఠ్ సూక్షూకృతిం గొండికమచ్చయునుబో లె: 

గొవురొందు వారీ.” పాండు, ౨, ఈ ౬౦. 

వరావా. 6, ఆ. ౧3౫; 2. అల్పము, నీచము. 

“ఈ కొండ్కలము మన శెంకటి,డండి గలుగు నధిక 

వన్తుతతి వాడి కొనగన్.” కువేలు ౧ ఆం౧౦. 

కొొండికచాడూ* ద్వ వ. (కొండికశావాఃడు) బా 
‘te ఉ...ఇవ్వు డకొండికవాని నమ్మ పళగో 

వాల వార. ఏ౩ లూ 
లస క ర్నమె మాకు గౌరన మె. కేం నం ౧౦, 

(చూ, కొండాట+); తి. కలవాము. “క, ఆని శెలసి | కొండయ = కొండె “సి, చందురులో నున్నకందుం 
పులుకు పులుకోన దను జాడం జూడంబట్టి కన్నం 

గొటైన్, దనిపిననం దిట్రె నినలుం,గొనలుగ హ్ 

మగని: చెగనికొండాటమునన్* “వేం. వంచ. 

ర్క ఆ ళో౬౮. ఏణీ. కలహశీలము గలది, "ళా... 

చూడు చేండీకొండాటపు టెల్య యు క్కె_ లుగ 

కిటేపార భక్నీంచెడున్ వేం. పంచ. ౨ఆ. ౯౦. 
కొండాడు. చే, సం క్రి" (క కొండాడుఎ) స్తుతించు. 

ఆం. ఛా. కృ. ౧౨౦. “ఊ చేడియ యిన పాల 

కులశేఖరు . ..కొం,డాడ.గ వేయినోళ్లు వలె...” 
రాజ, చ, 3, ఆ ౧౫౨. 

కొండి. చే-వి 1, కేల తోయ. ఆం-భా, డి, రారాః2. 

'కేలతోశచిపరిముల్టు. (బా. వాం; లే. చెక్క. 

తలంపునంచులయంద.6 గ్ ల్రైడు "లేలుతోంక 

వంటి యినుషన్” శ్లెము. (శ. ర్ఫ్ర; ఓ. వీత డెక్క 

కక అక్క-ర్క._ట ముండంగగ నల, కొక్క ర 

దత్తరస మొలిచికొని తినునదియై, ముక్కెత్తి 
చూచు నాలోనొక్కూూయనం గొండ్ల నిలవికి 

యొ-త్తెకా గళమున్. "వెం. పంచ, ౧) ఆ. 3౨౬. 

కొండిక. చై? విం (నం. కుకాక్ష 8.) 1. చిన్నవాడు. 

“క్క అని పలికి వారి గిరీటిం,గనుయగోొని ఫొండికవు 

దా మణరంచుశకేవః 

చెల.” న్, ౧ ఆ, కలాం 

జెందలల నొండియలు 

కొండియము ఇ కొండెము. “గీ, ఆదరింతురు కొండి 

యం బవనివతులః వారి. ఈ ౯, ఆ. ౫౬, భారం 
అను 9 ఈ ౬౧. 

కొండియుండు. చే. విణ, కొండెకాయడు. “డ్, కూ 

రుడు ఆతోట్టీయుకొ నఠళుండుం. సొండియుండున్ 

... చేరువ నున్కి భూవతికిం జెట్ట...” భార 
శాం. 3, అ. ర౬౩3. అం. భా, కృ. ౧౩. 

కొండీ = కోండి. (ట్రా. వా 
కొండీఃడు. జే. విణ. (కొండెముచ ఈడు.) కౌెండె 

కాండు, “నీ, కొంజీనినాలుక శండు7ా. జీలెడు 

నలఖగంబుల జూడు మవనినాథం మార్క. 9, 

ఆ ౯% శేషం, ౨, ఆ. ఏ3. 

కొండుక. దే. విణ, 1. చిన్న. “వ... .వానికిం గొం 

డుక వాని విచిత్రవీర్యు రాజ్యాభిషిక్తుం జస” 

భార. ఆది. ర్క ఆ. ౧౧౩; 2. చిన్నవాడు. 

“ఆ, , ,వరశురాముండు... దండితాహితుండు 

సొండుక యయ్యాను దద్ద, గ రాములందు6 'బెద్ద 

యయ్యె,” భార ఆది. 3, ఆ. ౭౦; తి, వివేక 



ఫొంజె 

పీకుడు. “సీ, కొందజు బ్రావ్తాణుల్ గొండుక | 

లాక్త్యవలోచిళాచారుబు జ లోడి కాన్కలకుం జన్న | 

*“” భార శాం. ౧. ఆ 8౧. 

కొండె, జే, ఏ వ. (స్తీ పురుషుల) కలముంనుసీగ. ఆం. 

గా ద్వి ౧౫, “గ, కురులు సవించి విరులతోం ' 

గొడ నట్టి." చేంం మా. రి, ఆ ౨౪౫. 

కొండెండు = కొండీ:డు. “క. ధరం గాంపు కొంచెం 

సు. శ. ర౫ 

కొండెక త్రై. దే, విణ. కొండెములు ఇెప్వునదెం (స్త్రీ 
ఫొండెకాండు*, చే, విణ, కొంటెములు చెప్పువాడు 

(చూ. నం. | 

కొండెకానికనము. టే, వి. (కొండెకాండు- తనమా 
పిశునత్వము కొండెమలు చెప్పుట. (రంభ) | 
“గీ... వేరరాదయ్యి నమరమాని, కొండెకాని | కొండ. 
కనానకు గురువు కాన. 

కొం డెక్కు.. == క్రొ 

" నిరం. రో, ఆ, ౨౩౨. 

ండయెక్కు_. (వాం ' 

కొం డెపుందపసి. జే, వి. (కొండెము+-కవసీ ) నార, 
దుండు., “సీ, ..కొం డెపుందపనసీం కొనక చెల. | 

చిశ్రభా, ౫ ఆ. ౧౦. j 

కొండెము. దే. విం మైశున్యము, లేని చేరము వెవ్వటం 

జరీ = కొట్టు జీపాదలోన నబుటంగడులుద కటి, 

చుగా6ి గొం డెముల్ కలుపులంద” అచ్చ. బాల, 

౨౫ సౌ, ౨, ఈ ఇర ౭. 

ంచెపల. చే. విః వేంలువట్టుటకు వెసెదువల. 

వ. “చే, విణ, Cea జెములు +మారి, బాడీళ 

మారి, చాడిగొట్టు. “వీ .మఆందలు కొంజేల 

మారి బసీవి.”'ఆవా, ౨, ఆ. ౪కో౩౨. ఇటే: కొండెపుం 

గొఅవి. పండితా. పురా, ౧౧౬. పు. 

ండొక. వై వీణ. (సం. కుణకః) 1. కొంచెము, 

“వ. అని చెప్పి య క్రమద్విజలోహిక పాశం 
బెట్టునుం గీడు గావున నీకు నొకహోని పుట్టుటకుం 
జాలక యిబ్బంగిం జేసీతి నని వెండియుం గొండొ 

దొరంగం దుడాచుచుండె,..” 

భారం విరా ౫, ఆ. ౨౬౨. భార విరా. 

౧, ఆ. ౨౦౭; 2. చిన్నది = “సి, _, అబ్బిసరువోక్షి, 
కొండ్"కసపతియు,..”” రాఘు, రి, అ, ౭౪; 9. 

చిన్న వందు కోవ క నం 

దగిలి కొండ కనై యుండ, ..! "భాగ, ౬ స్కాం, 

కకీలాలంబు 

| 

డైనను,గరణాలకు బ్రతుకు లేదుగదరా “జక 
| 
| 
| 

[(శ. రు |కొండ్రశ్రైదువు- దే.వి. (కొండ్ర, 

కొండ్ర చేయు, చే, అ. 

కొంత. వై, 

ఇంచుక కొొలంది, 

కోంత 

౧౫. భౌర. ౨ ఈ ౮౪; డం పొట్టి, “నీ బాలం 

డొొక్క_ండు కొండొకకోల సేకంబట్టశొని,*” 

భార. ఆది. ౬, ఆ, ass ర్ ఒక (ఉదా; 

కొండొకనాండుం = విణ. శ, కొంచెముగా. 

“క్ర ద్యూక, కృీడకుం న. ఎ తారు 
విరా, ౧, ఆ. ౧౯౬; 2. కొంచెము సేపు, “వ... 

ఒండెొకయుపాయంబు మదిం పోంచమికిం “గొం 

డొక చింతించి...” నిక. ౨, ఆ. ౧౮౮) తి. 

కొంతదూరము. “వ. నీనును భ_క్టిముయం బగు 
సాష్టైంగదండ ప్రణామం బాచరించి కొండొక 

దొలంగి...” భార. విరా. ౧, ఆ. ౧౩౨. 

కొఎడొకనవ్వు. ద్వ. వి. (కొండొ కషనవ్వు.) చిటు 

నస్రష్ట, మందహాసము, “గీ అనినం గొండొకన 

వ్వ్టాలయంగం జూాచి.”భార. విరా-౫ ఆ. ౧౧౪, 

దే. ఏ, 1. ఒకసారి చాలు చుట్టిన కొలంది 
గలపౌలము. “క. ధరం గొండ్ర, "వేలు పండును, 

బరంగుం బురుహాయుషంబు పృజలకు చెల్లన్.” 
కాకీ 6, ఆ, ౨౯౯ 2, న | కక్ కొండ 

లం బండు నారంభకోటు లెల్ల * ఖీవు, య. 

౧౪౨; త. చాలు. “పీ. ప్ర్చు నాంగలిం గూర్చి 

యొక కొండ్రయె త్తిన ఫణిరాజు తలగుట్టు బయలు 

వడబె.”కకు, ౧. ఆ ౧౨౯ (ఒక కొర్మడ్ర యెత్తు = 
ఒకచాలు దున్ను, 

చెదుపు) నాల టిం 

న్ కొండ చై దువబల్లిదుహారి, తోడు.” రాం వి. 

౧, ఆ. (కొండ్ర వై దువుబల్లిదండు = 

వాలధరుండు, బలరాముడు (శ. ర పా: “కొండ 

కూటువవగవాని కూరి తోడు” ముద్రి. పాం) 

శ్రీ ొండ్రషశచేయు,) 
కషి జేయు, వ్యవసాయము చేయు. "శా 

స 

కొండ పోతు, చే. వి. (కొండ వపోతునో ఎలుగు 
లః (ట్రైఎ 

నం (సం. కించిత్, కొంచెము? అంక 

ఇంచుకంత. “క,,.ఒక, కొంత 

యొసంగిరేని నట్టికా డేమిటికిన్.”” భార. శల్య. 
౨ ఆ ౧౩౨. 

కొంశము. వై. ప (నం, కుంతక క కొంత వే, 

ఈంటెె బళ్లైము. “కం చేలిరి గడనొంతంబుల6, 

గూాలిరి గడిదలలు చాంశ కుంఫినిమోయదన్ = క, 



కంద 

నం" ౧౧; ఆ, ౧౨౬ “క. నొంతాన నొకడు | 

బెబ్బులి, నగొంతానం జిదిమి,,,” శుక ౧; ఆ.| 
౪; 0 ఆయుధము, కక ఖప్ు. 

కొంకపువే ల్పనంగ రాజు కొలువున్న యెడన్.” | 
యం క్కి ఆ. రగ. (విరకొంతపువేల్పు = పుష్పా 

యుథుండు “క, ఎంకజికేంద్రియు శై స 
నెంకసదాచారు లైన చేకాంతకమునం, గాంతల 

సంగతి నుండిన గంతునికొంతాల-పొలం గాకుం 

డుదుశే.”ఏ శ = 3ఆ. ౬౦. విణ, కుంతాకారము ! 

గలది. “నీ nn: 'జెల్లు పూ చినవిభ | 

మున మునుకొని కొంకంబు మొగ్గరంబు. ? క్వ, సం, | 

౧౧, ఆ, ౯౦. | 

ఆఅసము. 

కొందణు. వై* సః బం (కొంకచ్తావాద ఎ) కొంత శబ్దము 

యొక్క. మవాన్మ హత్యర్థకరూవము, వా ంకసంఖ్య 

గలవారు. “ము... మిముం నొందజన్... భార. 
ధే } 

చో ౨, ఆ, ఆఉళాళ. | 

క య జి 
కొందలవడు. ద్వ స వ 9 షి "ంనంము వ స i. రౌ దరించే. న ఐం క," 

కలంతనందు, మోఖించు. “క...మనంబు గొందల 

వడలూా.. ఫెర దో. ౨, అ ౨౯౨; 2! 

దుఃఖించు, ఏడ్చు. 

వడ..,ఏవిజ ౨, ఆ. ౫౭. 

కొందలవటుచే. ద్వ. స. శ్రీ (కొందలవడు థా: ఫ్రే, 

కల చు, “క,,.ఇట్టను వగలు మిగిలి కొందలవణు | 

జన్,” భార, విరా, ౧, ఆ. ౯౭: 

కొందల పాటు. ద్వ. వి. (కొందలవడుం థా, కల:త, 

| 

మ్షోభము. “ఊఉ, కొందలపాటునకొ మనము 
93 గుందినం గంటి నిద్ర రాక... నిర్వ ౬, ఆ, 

రాం. భార ఏరా. ౨, ఆ. 3౧౫ 

కొందలపెట్టు, దె. స. క్ర డైందలము+ పెట్టు 1. | 

కలఃచు. కలవరవటుచు. “సీ. డెందంబు చెవ్షగం 

సొందల 'పెట్రైడు., మార్క ౬, ఆ ౨౨; ద. 

బాధించు,  చహతాతేయు "చన దై త్యు(డు | 

మమ్మ నింక న్కేకొలందుల వైంచునే పరము కొం 

దల పెట్టక , , ఖై వారి. ఫ్రా. ర, ఆ, ౨౨. 

కొందలము. దే. ఏ. (త. కొందళమ్), 1. కలక, 
ఇ ర్ కా 

శోభు. మ. . ,రొందలమంచెః ద్రిదశేంద్రు 

పట్టణము, ° ప భార వరాం జ ఆం ౭.9; ద్ర 

వ్యథ, బాధ. ఆం. ఫె, ద్ర ౧౫౦; భార. 

దో: ౨; ఆం ౨ర జ్ర; 3. విచారము, దుఃఖము, 

కక్ష ..ఆతిదీనకతోోం నొందల | కొందా-క. ద్వ అవ్య, 

కొందు బే. న 

కొంప చే. ap ls 

కోంకు 

“ద కలంపచు చేయం పూయమును గానక నిన్నును 

ఫీకనూజు. గొం,దలమున విక్ర, యించు వసుధా 

గా స్త రక్షో 

భవః జన సఎవైన: జె చ్చెరన్ . వహారిక్న. 3, ఆం 

౨౫ీరా; ఓ జంకు, నంకోచించు. “చం అహి 

కిటి మాగధధరాధిపుబాహులు (బె డ్రైంచి గక 

నం,వలయును ద్రుంచి ది యేనుగు నుద ఖై కం బీశుం 

గు౭జేసీ న్య న్్కల చయ. చే కతని 

తమృండు దండను దాకి...” భార, కర్ణ. ఎలి, 

ఆ. 3౧౫; ర్. సంశయము “క కొందటు గలం 

డందుకు నినుంనొందలు లేండందు రతండు గణి 

గాం డనుచునొనొందజు గలం డని లేం డని, 

కొండల మందుదురు నిన్ను:గూర్చి మహేశా.” 
భాగ రా స్మ౦. ౨౨౫; 6. చై.న్యము. ఉడుం, 

కట్టు గొట్ట్యుచు భంగము కెల్ల: 'జేయంగాం 

సొందల మంది యేడ్చుచుకు గూా:కలం వెట్టెద 

రాలకింపుంజా 

క 4 

ts 

” వి, పు, ౨, ఆ, ౧౩౦. 

కలంగు, తోళభవడు. “వ, అ 

వడు వంజికదుపుల వెళువెంటం దవిలి కొందలింపం 

జిందజవందజగా: జేసీ *, "డాం హరి.ర్కఆ,. ౨. 

దు. (కొంకశదాక) కొంత 

వజకు. “మ. కులకాంతాకరసంగమంబు మణి 

యుం గొంచాంక నాశాంకసేయులలాటాక్షుని 

” చరావా, ౬, ఆ. ౨౭. 

క్రీ" (ఈ కొందు 1. నాటశేయు. 

ట్ న చె దుతూపులపాదుసాహి, తమ్మి 

షోదుమి: గొంది డెందము ,గుమి,క ముకొని 
= a ప్రయ చ జి 

దొమి సేసిన సొమనిలి, యమహావమహుం డిటను 
—_ pan] ఛం జాతే వ్. 

నెమ్మనమున.” ఉ. రొ 2౭, ఆ, కల; 2, 

ముక్కలు చేయు, నజ్జాగా నజకు. (శ, ర. బ్రాం 

ఆల్బగ్భవాము. EN ఆరిభయంకర 

లంక యంబేదకొంవమే కేపించుకొని పోయి 

కొజివిం జూడ,” రామా. ౭, ఆ. ౭. అం. భొ. 

ద్వి. ౧; 2, గృహము? జ్ఞాన అమా బిచ్చమటన్న 

వేయ దొకయిి.త్రెనక్ నువ్భాద్భంధుణా,లమ్మల్ 

కొంపకు వచ్చినం గనరు...” సానందో. ౫, ఆ. 

౨౧౧. పార్వ ౪, ఆ ౫౦. 

కొంచచెతుపుం జే. కుల. (కొంప చెజుపు దుష్టుడు + 

“గీ, కొంటె కసుమాలమును దూబ కొంపచెణుపు."” 

హంసః గి ఆ. ౧౧౩. | 



రొంప 

కొంపదీయ. - ఆ 

మునుగు. 

ఫొంచమును6గు, ర. 

గొపప పమాదము వచ్చు. (వా వాను కొంప; 

సవిగవేటు జరు గెత్తుకొని వచ్చినాడు 

కొంపోవు = కొనిపోవు. “క. = జంపునన్నటు, | 

కొంఫోకుండినను జాలు... వభ ఏ, ఆ. 

౧౪2, 

ఫొంసేలు, ఆం. వి, (౮012010. సభ. 

కొంసేలు మేజాపల్కప్ర: గొట్టి లీల నేఘునుండు 

చెల్టించుకొనియ.” ఆనందం పీకి. ౫౯. 

కొకబెక = కొకిబికి. (బ్రాం 
కాకచిక = కొకిచికి (బ్రా) 

కొకిటికి. చే. వణ. 1. వికృకము. “కు ఎక దినం 

బాలీనచన్ను లు, చి!ిబికి వెం ద్రుకలకొప్పు చిటుతే 

కిుందుల్ , వీకటపువెకాముం గలిగిన, కొకి 

బికియంగమున నొక్కగో;కె నిలిచిన్ = శ్రీరాధా. 

గ ఆ ౧౦౮ స్వా ఈ ఆ ౭3; 2. కప్పు 

గలది అవ పసవ్యము. “క తకిట కకతక యటం 

చని యొకజతి యేడక్షరాల నున్నదియది యా, 
డికి సరివడ నటియి౨పుము,; గొకినికికాలైన బిరుదు 

గొనుమా వెనుకన.” పార్వ, ౫% ఆ. ౧౯౮౯: 

(కొకిబికికాలం = తిప్వునాట్య మని భావము.) 

కొక్క_రాయ, డే. ఏ. ఒకానొకతీగసా, (బ్రా) 

కొక్క_రాయి = కొక్కెర (ఈ రః బ్రాం ఆం, భె 

ద్విః ౯ 

కొక్కు_రించే. దే. స క్రీ (క కొక్కురిను పం డికి 

లించు, 'వెక్కి_రిం చు, “డిఇ. కొనవెప్టల్ జిక్కించి 

శొక్క-_రించుచును.” రం, రా, సుం. ౨౭ రో, పుట, 

“చ, ,,యుగాంతయమశాసనున్తైవడి మించు 

జేల్పులన్, గనుగొని కొక్కరించు దశకంఠు 

+,” దకా, ౭, అ ౧౫౧ 

కొకళారింత చే. ఏ. కొక్కురించుట (శ రు 

క్రొక్షి-* జీ, విం కేం క్" క్కైము, (ట్రై; 2, గుషప్పీలి* 

“వ. ..దిక్కులు వగిలించి టా నొకకొక్కి_ 8 

చెచ్చెద మోతణంబునన్.” మై. ఏ, ఆ. 

తి. కొక్కుర (యాః “కాక్కిరాజాం) విణ. గొ్టి; 

విక్భశము. “సీ “వీ కొంతరో ఫీ శావికొనిమోూ పు 

734 

క్రి డీ కొంప తీయ కొంప | 

క్ర వ (క్రై. వా, 
ఆ. క్రీ* (కొంవ-మునుయగు, క్ “క్కి రాజు, మి. విం (కొక్కి+ కాజు కొక్కైర 

ఒర్ధీ డాలి కొక్కు.* డే. వ్, 1 

బీజ 

(పికకొక్కి_కిదెచ్చా = హా_స్టగకము చేసికొను; 

కోటా 

లానికొక్కి.దంతంబుల నొక్క_ందగుణ” వాం, 

౧, ఆ ౯౧: 

రాజు, ““కొండమోంి వెండిగిన్నె కొక్కి_ రాజు 

కాలువిజకీ ౫.” (పాంతపాటఎ 

కొక్కిరిబిక్కిరి = కొంకిరిబింకిరి. (బాం) 
కొక్కిసం డే. ఏ. కే, మల్ల బంధవిశే వము. ఆం. భాం 

ద్వి. ౨౦౯; 2, వృతవిశేషము. (ట్రాఎ 

వందికొక్కు. ఆం. భా. ద్వి 

౮౬; 2. ఒకానొకయాట. (వా) 

కొక రోకోం చే. వి కోయడికాూత కనుకరణము. “గీ, 

ఆప్పరః స్త్రీ నికేకనాభ్యంకరములం, గొక్కు_రోకో 
యటంచును గోళ్ల కాసె.”వార, ౭, ఆ. ౧౩౭. 

కొక్కు_రాతు. ద్వ ఏ. (కొక్కు_[రౌతు) వినాయ 

కుడు. అం, భె చ 'ఈ 3, 

కొచ్కైె = వ్ క్కాయు, (జ్ర) 

కాక్కె_ము. దే. ని. కొలికి. (ట్రై వాం 

కొక్కెర. జే. ఏ. బకము, కొంగ. ఆం భె ద్ద 

౯కి, భార శాం. 3, ఆ. ఈర౭ల౮ా 

కొక్కెసన = కొక్కిన (బ్రో) 
క్రొకా_కో్య_ = కొక్కారోకే. “క. కొక్కొ_కో. 

యనుచు గోడి కూయం దొడంగిన్.” వరావా. 

ర, ఆ, ౧౬౪ 

కొకొ_రొకో = కొక్క రోకో, గన్స్ నొర్కాారాతో 

యని కుక్కు_టంబులు గూనె,..”. కాశీ 3౨, ఆ 

93౫. 

కొక్కొరోకో = కొక్కురోకో. “ఊ,, ,కొక్కా-రో, 
కో యని కూయండే యతడు...” 
ఆ, ౭౯. 

కొక్కో కము. సం, వి, ఆ. న రతిశా స్త విశేవము. 

ఫొక్ర్మో_కో = కొర్యురోకోం “శా కొర్కోకో యని 

కుక్కు_టచ గట లెలుంగుల్. శచ్చె నల్టీక్కు_లన్. న 

బహు. 3, ఆ. ౯ఠ. 

కొజ్జా. చే. వి (హిం. ఖొజ్జా.) l. రాణివానపుం 

“అవమిహాతు డి, మండుండు “సీ. వీథులం దిరు 

గంగ చెనం దలారులు పట్టి ఫొజ్జాను చేసిరో.,.”” 

భో. ర, ఆ. 3౨౧౯ 

కొటారమ* వై.వి. ఛాన్యాదిరాను లుంచుచోటు, 

“క, ,సాబగులవంట కొటారంబు కళలవంటర 

వైప. రా 
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మనఘా.” ఊ. పహారిళ్చు, ర, ఆ ౭. వసు. ౨ |'కొటరువు ఇ కొటారు. (ఛాన్యాదిక ముంచుకొట్టుఎ) 
ఆ. ౧౪౯, | “ద్వి. కొట్టరువునం బట్ట కొలిపిందుచుండ” బస, 

కొటారి. వై. వి, (ొటారముగాష) వాన నాలు. ౬, ఆఅ, ౬రో౭, పు. 

కోస్టాధికారి. “ద్వి. బోయిీండు బొదయ్య $ భూరి | కొట్టాడు. జే. అ. క్రి. (కొట్టుఖఅము 1. జగడ 
కొటారి ” బన ౨ ఈ, రోజ. పుం మాడు, (శారు; a దుకఖించు, చాథధచడు. “క, 

కొటారు. వై. వి. (సం. కోస్టాగారకు క. కొట్టారు... కట్టా. శ్రికరణ మెజులక, పుట్టినదురికముల 
క్ష కోస్ట గృహము, కొట్టు, ఆం. భె ద్వి, ౧౫. నప్పుడు పౌలియింపని యా,కట్టి: శిజీవాం బుడి సనం 

వాంన ౨, ఆ. ౨౨౬; 2. ధాన్నా ఎదిరాను | గొట్టాడును బిట్టు నరక కకాదుబుబలోన్.ో భాగ 

లుంచు కళ్ళ ము. “న. తేకులా కొమ్ము బేశున ౬. స్మృ_౦ రది, 

బారులా ప,సారులా చాక్క_టపురాచదారులా కొట్టాము = కొట్టము (పనుపాలం (శ రు 

కొటారులా తీరులా గొనబావ నార, ప్రోలియి | కొట్టాయి. జే, వి. కృణవర్హాదిళాల. (బ్ర 

య్యార మేరికిం బొగడ నరిది”” అచ్చ, చాల. | కొట్టి = కోటి. (చూ. కొట్టికాయుఎ 

రా 3. స స్థం చోటు, (క్ల ..బూోోావరి యెళ్ళె కాట్టించు. డే. నం శ్రీ 1 చడ: లగొట్టంజే ము, రక్టీ 

రాసీ గాకలకొటొరు. . చెన్న. ౨, ఆ, ౨రో.! నట్టింట చేవళ్ళ సెటైం బెట్టినతిచ్చెం గొట్టి: ది వెసం. 

శొటి = కోటి, (చూ. కాటికాండు.) బందిహడు వేపి” శుకం 3, ఆ ౫౦; 2 

కొటిక, వెం విం (నం. కట.) 1; చిన్న గ్రామము. మ్షమూయించు. స్వా. ర, ఆ, 3౭. 

అం. భా. స్థా. క, శివలీ. ౨ ఆ ౪3. శై. ౧ | కొట్టిక = కొటిక, (గ్రాకుము) ఆం. సం. స్టా, ఈ 
ఆ. రాజ; 2. నగరము “ఫీ ..ముక్కొటోసోయ | క్రాట్టిళ తె. వై. ఏ. వర వారక. “వ... .గుత్తులయెడచి 

డులదిగులు.” అచ్చ. చాల. ౮ (ముక్కొ_టిక =| సళ్ట, . , కొట్టికత్తైలు పిడికిన...” కేయూర క, 
శ్రీ పురముబు విణ. వామనుడు, పొట్టి వా౭డు: ఆ. ౫౦. 

| 
| 

॥ 

/ 
| 
i 

. 

షమ మ స కొట్టికాయడు. దై. వి వరిచారకుంను; చాదండు. “క, 
కొటికాఃడు. జే. ఏ. (కొటికఖలవాండు.) గ్రామపు “కాంణాజినో _త్తరీయు:డు, నిరాయుధుఃడు ననుచు 

నౌకరు; తలారి; య శిక్షీంపలుడినవానిని, నకనిణెల వగునడవిన్..జొర: గొట్టికాంద్రు దెక్కె 
నజకువాండు. “డా... ,.శకమారుండు. కౌరి చెమ్మ) ముంబికించి యెణీంగి కలయంబకి కూంత 
RE, గట్టిన నిల్ప నష్ట కొటి 5 కాం డ్రు కృచక om లిడన్*” ఆయు. 3, ఆ ౨౬, 

కాలిపిల్ల 'స్రేల్, ముట్టంగం గోసి, , క టీ* లా అ | కొట్టిగడ్డ. దే. ఏ. కా కాంచి. (ట్రా) 

ళం. కొట్టిడి = కొట్టి CE 

టికింగొన. (శ. ర, ద్ర. వాం |  కులబండ్లకుః = (శ్రా) (వా 

కొట్టడి. దై. ఏ. (దం. కోస్టక క కొట్టడి) కొట్టు, కొట్టి కేశ, చే. ఏ. (కొట్టిచేయు. ఛా.) కొట్టి వేయుట. 
సరకు లంంచుగది, “దః పరలాడురస్తుగొట్టడులు కొట్టి చేయు. డే. చ. శ 1. తీసీ కేయు, తొలలించుం 

౪. వాంగ ౧, ఆ. ౧౧౯, ఇటో: కొట్టడీ. జా. ); ద్ధి కూల్చు, వడంగొట్టుః “క్క దళవాయి 

వాంస ౧, అ రాం. | డం గోటకు, వెలుపటి యూల్లీల్లు గొట్టివేయించి 

క్రొట్రము. వై* వి. (నం + గోన్దమ్) 1. పనుసాల.! పిరంగులు లస్షంబులమా:దన్ , నిలిపించంగం బనిచి 

ప... .బ్కద్దీశి నటన్నం గోట్టమున జీర్నడం గట్టు _ నిగుడునెవ్వగతోడన్.” కువల. 9, ఆ. 3. 
దుటన్న చందమే, కానంగ నయ్యె. సాల, ఆ - | కొట్టు* యు. డే. ఆఅ శ్రి 1. తా:కు, సోకు. “కకల, 

౨౭౬. భార. ఉద్యో. ౧, ఆ ౯౩; 2. చావడి,| ఆరిగి కత్కవటంపుభేనువు నల్జనల్జన మర్ట్లో:, 

శాల, ఆం. భా ద్వి. ౧౩; 8, (నం కోసమూ గా దిరుగుచుక వడి గాలి నొట్టినం ద్రైట్లచుకా మణీ 

రమ్) కొట్టు, కోన్టగ్ళృవాము. అం. భా. ద్వి.౧౫% లేచుచున్.” వరావా, ౧౦. ఆ. 3ర్యా డి. ఆగు; 
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కలుగు. “సీ. ఆశలి నొటి చే శడిగినయన్న ౦బుః ! 
'బెక్టింపుము దశా, ౬ ఆ ౭౧; ద దంచు! 

ఒడ కోమలి నాకు సెట్టియడం నొట్టినపిండి 

సమ _స్టళోకముల్ -” కళా. క, ఆ ౨౬. (కొట్టిన కొట్టుకాడు. చే. అ, 

పిండి = మిక్కిలి తెలిసీన దని బొవము) స 
l. (వృహారించు, తాడీంచు. “కం తనవేపినాగ 

బె క్తమంగొని పసరముం గొట్టినట్టు గొటై నద 
యుండ్రైల్ స్వాం ౪, ఆ ళ్ళి 2. ను 

మ్రోయించు. er మ చెక్కి. చప్ప, 

. గొట్ట్ యడల్బంగ. * ' ఆము, 3 అం ౨౨; 

8. కూల చంపు. of. .తురకలవట్టణములు, 

గొట్టి సాధింప వవలయు ,. ౪ కృష్ణ. ౨ ఆ. ౯౬, 

కడ .దైత్యుల Saya కార్య 

ధుర్యునకు. , డ్రై. ౬ ఈ గనే; 4. పోగొట్టు. 

“గ, నిన్దురను గొట్టి. వై రాగ్యనియతిం. బట్టి. క్ట: 
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కొట్టు, గంటకొట్టు, ఎండకొట్టు, అచ్చుకొట్టు; 

కొట్టుకొట్టు: సున్న ముకొట్హు, చెంపకొట్టు, తల 

కొట్టు. మొ. 

క్రై గొట్టు. ధా కొట్టాడు; 
బాధవపను. యన్ వెడలంగం జాలదు 

భయము చేశ, నిముడుకొని యుండ౭జాలదు 

భ్ ఛమముచేకంగలికి యఫు దోదమున. బడ్డకరిణి 
కరణిండొ ట్ర జడి కొట్టు కాడును ద్రోక్కు. Se న్ 

రాథాః ౨, కో౬ 

బయలు 

(కొట్టుశకొను 1. బాధ. 

వడు. వ్యవ: అ చెబ్బకు దానిసహ్రైణములు గిలగిల 

కొట్టుకొన్నవి; 2. అల్జలాడు స్యవం గాలికి 
అకులు కొస్టుకొనుచున్నవి; తి. జగడమాడు; 
పోరు. వ్యవ: పీల్లలం కొట్టుకొనుచున్నారు. 

(ఇటే యికరము లూహీంచుశది.) ((జ్రాఎ 

"పార్వ. ర్ ఆ. ల; ఫ్, చ్రిద్దలుకొట్టు. వ కొట్టుడుబిళ్ల చే. వి. ba న నోలీకాయ. 

నారికేళములు గొట్టి శుక, 3, ఈ ౪౪౨; 6. | కొట్టుప్యవృడు. ద్వ. అ. 
కొటికివేయు. “చ...అవ్షని శేమణీ నిద,వో 

వలా, నెలుకలు నొజ్రైచేమొ సిగలు,..”” కక 

*, అ. ౧౭; 7. కొల్ల గొట్టు. “ను,..ఆర్షపుం, 

ఇఉరువాటుల్ తెగి కొట్టి కజ్ఞపరిమద్విక్ఞాత్ 

చార్యక్రి, యావిరనుండై కొఆఅంకంబడుక నకి 

క్ హక ౧,ఈ ౯; రి ప్రేకణార్థమునం 
క గ కన్నుష్క వృయు_క్షనుగును. ఊదా: 

చెడగొట్టు, విదణొట్లమె; 9. అనుక రణశబ్ద 

ముల కన్ను వ్రయు స. మగును. ఉఊదాఃకిశ 
కొట్టు, బుసకొట్టుమొ; 10. నాంటటువేయు. 

“వెట్టుం గొట్టణాం బాలు గాజా చెన్నా పట్టం 

జువ్వుచ్చి” (ప్రాతపాటఎ వి, కేం దెబ్బ, “న 

ఇట్లు కొట్టినకొట్టున నెజ్జవాతీ, పుష్పకోమలధవళ 
కపోలతలము, కరుణ పుట్టించె,, .” వరావా, ౨; 

ఆ. ౧9౫ 2. దండో పాయము. ఆం, ఛా. డి. 

౧౯౦; 8 వృథవిశేవమ. “వ.కలుగొట్లం గొట్ట 

..”” పీన, శకుం, ౨౩, ఆ ౧౦౪. వై.వి (నం. 

హోద్టక) కోష్టము, సామగ్రు లుంచెడుగది. “సీ, 
కొట్టు చేవారులగొనబుటంగడులంద తజచుగా 
నొంజెముల్ కలుప్రులంద*”” అచ్చ. బాల, ౪౭. 

| “దెబ్బతిన్న ట్ల టు-- లే చు* 

* డొట్ల్టు4వడుు) మ. 

రీ పొడవంటుకొన. 

గొట్టువడి గొంతవడి yal శరద ట్ జాఠసంజూత 

బుద్ది. గ్ మావ... రామా ఇ, ట్ట లాలా 2, 

దై న్నముందు. “ఊం కూలిన చోట. గొట్టవడి కం 

దినచోట. .. కానరు దుఃఖభారముల్ .” భాగ, 

౬ స్క_౦. ౧౨౩; 8. వ్య్వయమగు. (శ ర; 4 

చెబ్బలులిను. “క, కొట్టువడి యటకు మునుపే 

తిట్టుంబడి, ల సా ర; ఆ ౮౯౬; ర్, నికృష్ణ 

మగు, నీచతనందుం “క. . .తృన్షం, గొట్టువడకుం 

డంగాం దన,వట్టపుటిల్లాలిం గష్టవడి పోష్షింవెన్ 

నాంస, ౨, ఆ. ద౧౫గర౮ా 

కొట్టుమిట్టాడు. చే. అ. శ్రి డోొట్ల్టు థాం 1, 

స్వేచ గృ గాం దిరుగు. “కం రక్కసులం వేడబంబుల, 

మిక్కి లి నాముకొని కొట్టుమిట్టాడంగా, నక్క_ట 

మొక 'మెకమునతై, యిక్కానల నొంటి. దిరుగు 

టిడి కగవగు నే” య. ౨, ఆ. ౫౭; 2. అలిశ 

యించు, మిక్కుట మగు, “సీ, ఆంకలి కొట్టుమిట్టా 
డంగ,. భాగ. ౯ సం. ౧౦౧; లి. "మిక్కిలి 
చయాసవడు. వ్యవః== దానికోన మంత కొట్టు 

మిట్లాడుదు చేల +? 

వ్యవవారమునందలి (ప్ర యోగవిశేషములు: కంపు కొట్టుమిట్టివడు. ద్వ అ, కీ" (కొట్టు ధాం తుల్తి 

9 కొట్టు దిస్టి కొట్టు, దారికొట్టు, ఈంకకొట్టు, డో వడు; ఎగిరిపోవు, “డా డిగ్గన లేచి నిబ్భరము దీటు 



కొట్టు 737 కోడి 

కుచందుల 'నాంచ లేక తాంబగ్గాకం గొట్టుమిటి | కొట్లాడు: చే. ఆ (క్రి, (కొట్లు+ఆకు) పోట్టాడుం 
వడు స్రైటచెఅం గఅనేల జాజగన్ం” ఉఊ| “గీ, el నొష్బమి పుట్టీనవ్వు, డడ్డవడి 
హాకిశ్నః ళో ఆం ౨౯౬ వావ నోడం గ గొట్లా డియిెవ,దాని నుదవువంగం చొర 

కొట్టులాట = కొట్లాట (శ ర కున్న వాని: గర్రూరకర్తుః డని చెహ్పుడురు కర్త 

కొట్ట లాడు = కొట్లాడు. (ఒకరినొకరు) కొట్టుకొను,| కాండవికులు.” భార ఉద్యో, 3, ఆ. ౨౪౨, 
“రగడ. అపుడు కొంద అహణనందనాజ్జబ్బృంద | రౌవి ౨, ఈ రా 

ములను ద్రుంచి, నివుణాచాటుఫశితి నీటు నిగుడ కొడక. చే, వి చిన్నగిన్నె (బ్రాం 
వ్రేటులావ సంచి జలజనాళములవెశాలసరనలీలం | కొడకము, జే. ఏ. కక్క మొ వానిమెడకుం నట్టి 
నొట్టురాడి. శా, ఏ. ఏ, ఆ, ఇ౨౨ కు కొనుకజ్ఞ, “క కొడకములు విచ్చి కుక్కల, 

న్, చవి. (ఈ కొర్ర 1, కుసూలవిేశేషము, ఒక| వినుచుచు...” వద్య, ౧ క ౧౧౩. 
వకపుగాఇ. అం, ఫా, ద్వి ౨౪౦; 2, వండు  కొడవు. జీ. Pree గమునందుః గట్టు లేకనకుము 

లోనిగింజు (బ్రా) వలవశె Bs గలశమా౭కవటి చేంయలలుట్టు 
కొట్నము. డే ఏ. (కొట్టు, ఛా, క కొట్టు 1 న క పాధనముోగీ, కొడదు తిజ్ఞక్ఞకొడను 

ధాన్యము. “దర 6 మానక కొట్నం౦బు దినము6ః 46 హాం సః అ, ఆ, అరా లో. ప్రబంధ ౧౯, 

కస్ట్రైడు దంపంషిం బోలక. . బన క, ఆ, కొడముం స వః వ కకరతి. (హ్రాం; 2 we 3 కొడవు, 

౧౧౨ పుట, “మ, , ,చూధవకాన చేండ రల పెండ్రిం (బ్రా ఈత సీటికు3 హా (త్ర 

దీవపూంబోండు లుక్కళికకా గొట్నము. లేంటి కొడపరై. షు వి బె. ఆకా. “ఫవిక్రము, ఒకానొక 
పాట లెనగం గా దంచురీతిన్ , ..”చంద్రా, ఈ, కోళసాధనము (కీని బహువచనరూపములు* 
ఆ ౨౧౫; ఓ దంపు, “ద్వి. వెట్టి గొట్నబు| కాడవలంలు, కొడవళ్టు, కొడవనలు, కొడవండులు, 
నీళ్లు 'వెలయంగం గనవుంగట్రైలు నివి యాదిగాం కొడవుడ్డు మొ.) “క కక్కులకొడవలివో లెం, 
గలవనులు, పగ లెల్ల జేసి...” ద్వి, వారిశ్చ।  జక్కు_గం జగి యున్న శ్రూరగర్పమువదనం, 
ఉం ౧౬౬౧. వం రే. వివావాకం క క్కవశేషము. బొక్క_టిచుంండలోం. గనుగొని, యక్కజముగం 

(శ రం; ఉం. ఊడిగము, సేవ, “శా, ఇట్టట్రెందును బలికి జూపి యకం డిట్టనియెన్.* భోం ౪, ఆ, 
బోవరాక వగతో య చేలుపుల్ ,వెట్టిం ఉరి “కరో డవంటం నోయునురవడి. , ఎ. 
గొట్నముం జేయ...” య ౨, ఆ. ౬౨. వకావ ౧౨ ఆ. ౨౬౪. “గీ, జలయు వై రాగ్య 

ట్రం జే, విం, చామనుండు, పొట్టివాండు డు, అం, మశనువొదవలినకాని*”ఖార, శాం. క, ఆ, ౧౯౨. 

భా. దిర్ష ౧౨౨. ఏ. పిఎండిమొ. ఉకుకంెట్టుటకం కొడన. వై. ఏ. (నం. కుటజకం కటజము కొండ 

బెట్టిన యెసరు. “చ్చ _ ,కీదకతండులంబులం బిండి మశ్రైసేం ఆం. భా. ష్ట. ౫౦. 

కొట్టి కొట్టం బోసి యుప్పి గొప్పలుగాం జేసి | కాడ, వె, వి, (సం, కోటి? క కుడి) 1. దీబకిఖ. 
యావనించినపడుములబానలు,.” కాళ 5, ఆ. గన. స్థాడం బుటుకాళిమూంకురపు మేఘములకు 

వెకుం "మెజు:గు లై చూపు" గ్రొమ్మించు లలరం” పాండు 

కొట్టుమూరిం చే, వణ, మా కొట్టు వదు, 9 ఆ ౧౨౭; 2. డిషశిఖకుండి  వెడలుపొగ 
స్వభావము గలవాండు. " సీ, శాళముల్ చూడం “క్త శ్రీకమలగ్భహము మోమువి, లోకిందగ దీవ 

గీ _ర్తన సాక్కయు లటంచుం గొట్టమారులజోడు కళికలు కనుంగవయా,నాకొడి చాజీననన్నపు, 

గహార్చం ea న్, . = గబ్బిచక్షుబ్బగ వకు, చంద్రా. శకలం నా బొమలు నుందికిః జెైలువొందున్. 

ర, ఆ ౧౨౩. పీన. శకం. ౨ ఆ. ౧౭౯; 8. (వ ర్తిచుట్టమొ. 
కొట్లాట. చే. వ. (కొజట్టః4ఆటం పోట్లాట. “గీ.| చాని కాలినతుదిభాగము. ఉఊదాః=దీవ పప్పుకొడి 

వికిలికిట్టలం గొట్లాట చెట్టి చూచు.” కవల గే ము. (బ్రాం; 4. 'కెండా,ధ్వ్యజము*, ఉదా 

ఆ, ౯ అహ ౧, ఆ. ౧౦౫. కొడిజయ = చెండు యె'తె. కొడి స్తంభము = 

1I—9590 
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ధ్వజ చసంఛము, (బ్రా. ); 5 

చవిటికొడి'వేల, (బ్ర ) 

కొడిద = కొడిదలి, అం, భె ద్వి ౧౦౪౦. 

కొడి డిడిళొన. చే. ఏ, వె 

ఇెండిచుం. వానిబిక్లం “కీ . కొడివపూసల నంటు 
కొలికిన మెము 

యును.” 

ణి 

క జంచ. ౧? al గొ 

కొడిషలి, దే. ఏ. ది 1. వంచినచేర; పుడిసిలి. “చః 

ఫొడిమెలాండుం 

కొడివను. ద్య వ్ క" 

అడ:కువ మికు నేమి యిడ నకయమా ననుటకా 

కొడినెపాల. చే, వి, కొడినెవిళ్తు (శం ర 
మొల త్రాటిని గ్రుచ్చి ధరించు | కొడుయగురు. చే, ఏ. కే దీవముయొక్క.చి ము. (శం 

మొలత్రాడు కలదుడ్డు వీరణంబులపా3 కొడుయగురువోవు. bs ఆ కీ. 

కోడు 

* నాభొవము. ఉదాొః.. | కోడి ల! రకల, ఆర. భో దిద్ది 0; హరి, వొ 

లొ జ్ర, కొర (భౌ ద్వి, ౫౯ 

ద్ర ఆం 

ర్ఫ; 2. కొంకర (దూ, కొడుగరువోవుఎ) 

(కొడుంగురుశాపోవు, 

కొంకరవోవుః . . + సీతునం,గొదుగురువోయి 

యున్న నఖు6 క గను౨నొని. ,.” శేయూర, 

5౨, ఆ ౨౭2౦; 

నిజంబుగాః, మొడిజండుదానతోయ మకుగుం | కొడుకండు. చే. వి. గొడుకు, బిడ్డడు. “క్క కొడు 

డగ దమ్ములు ముజ్జంబులన్ , దడలు కొలం "యై 

సుల ఎక్రృమవాంనపరాగయు క్త్చేం 

కొనంగం జేయునలనై తవవామను నిన్ను నెన్న 
దన్.” చంద్రా ౧3 ఆ ౭౯ అం భా, 

ద్వి ౧౪౦; 2, "పెద్దయణజ వేయి “చ కొడివెయు 

"నెమైగంబు తళుకుంచెలికన్నులు చేళంజేసిగా, 

పిడికెడయుగా నునుంగవును బెన్నెరులుం చెగ 
5) 

a 

చా౭ాసిగా” బహు ర, ఈ ౧౦౫% టి 

డిడి. చే, ఏ. 1. లేవినింద “క. విడువక మోగా 

నము సొగ్కసీడుటయు మణీ పొడు డనుట 

యె పాసెం,బడిగినచారే “పీచల్కె కొడిమెలు 

గట్టకుడి యతని గొని వనియేలా. అము. న్య ఆ, 

వ +, స ఆ, ౫౬; 2. లేనిచేరము. “చ 

bie జావ్నా ఏశటనిశావరపోతము6 జూచి 

యివ్యరీ,కొడిమెలు గట్టి ెండ్లికొడుకుం. గడి 

యారము మోవం చేసీ షన వివావా వేది 

భయి నంబిక నెచ్చెలి: జూచి నవ్వు నా,మృడుండు 

4 మై, పీకి ౨; లే. అస సత్యము. ఆం. భా, 
వృ ౧౧౮; డీ, పాపము. (చా. కొడిమెలాందుఎ); 
ర్, కువేశి, చే.వలబుట్ల.” అం, భౌ. 

6. నావు పడవ, (బ్రాం 

వ, చ ౧౫; 

దే. విణ. 

పాపాత్తుండు. (శం రు) 

(కొడి+పకు) చలించు, 

దణ.కు. “ఆ,..ఇన్నే నిలిచెః గాయంతో దానవ, 

కులబలంబు నేల కొడీవడంగ.” కు నం. 

ఆ ౭౯ 

(కొడిమెలు ఫాఆండుం 

౧0౧, 

కొడి వ కా చలన శీషము. * య్ = శకడినల6 బరి సః 

శిసకు కు నిచ్చె" ద్వా. ౧; ఈ ౨౪౧. 

గడలు, 

దై, మగబిడ్డ, 

డుపు. చే, ఏ. 1. ( 

కండు నాఫాదిగిటిలోం, చెడిపోయిననాంటనుంటి 

ఇలియా 'తెలియం,బడ బదేవార్తయు...” భాగ, 
౧౦. స్క౦. ఉం 3౨, 

కొడుకు. చే. వి 1. ఫు శ్రుఃడు. “క .సీకొడు కని 

యోకని ఇంచయం, చెడమడుగుగ 

యిందబు నగయగాన్. భార, అది, ర, ఆ 

జావ చెత్తె 

ఆ. ౧౦౦; 

“ఆ. ఫఘనభుజుండు రాధ యను 

దానివతి యొక్క_,సూతుం డరుగుచెంచి చూచి 

రత్న ,పుంజభరి త మమునమంజసలో నున్న ,కొడుకు 

దానితోన కొనుచు వచ్చి” భార. ఆది, ౫ ఆ. 
కి౧; 8, పురుషుండు. క, , ,జడిసెం గాపుంగొడు 

కాలో,” వేం, వంచ. ౪, ఆ. ళోరారా. 

కొడుకు(గుట్లి. జే, ఏ. (కొడుకు-కట్ణ ) lL పుత్రుడు, 

“గీ నీ కేల రాధ కొడు కితం డనుతక్కువ 

కొడుకుంగుజ్జ.” భారం ఉద్యో. ర, అ, ౫౯. 2, 

గారపు పుబిడ్డండు. “సీ ,వడంకు. గుబ్బలికూంళు 

కొడుకుంగుజ్ఞకుం జనుబ్ఫొలిడి,..” వేం వంచ, 

ర, అ, ళోం౧. 

వృశక్తికాడ. “సీ. శయనించె 
నొకచోట శ్ర వణనతు తంబు గుంటిమోందటి 

వ శ్తీకొడుపు వోలె.” కారీ. ౧, ఆ ౦56౮ 2. 

గంటమున్న గునవి వాయించుకోల. “ఊం. ఫక్ర, కం 

గన గంట పైం గొడుపు వ్రాలుట యెన్న (డొ. 

చెవు 3, ఆ ౨౫ చ ఇ ఆ. ౭; లె. కడ్డిం 

“డా, . ,ఎండ పె )న్చీటిక వెంటం దోంచుతొ నేరు 

బడికా గొదడుపె చెలంగయగా,..” ఆము, ౨, ఆ 

ఎర; ఉం తంతి మోటుటకు బంగాతులోనగు 

వానితో. జేసి వ్రేలికి వేసికొనెడినోరు. (శ ర 
ద్రాం? ర్, వెదురుకనుపులనడిమిభాగము. (ఈ ర) 



పోడు {89 కా తై 

కొడుము, దే. ఏ. బించెవంటికుండ. “క. కొడు మెత్తు| కొణుడెక్కు_. చే. ఆ క్రీ గ ణుజొగాఎత్కుం కొయి 
కొఅకు గుడికిక ఏనడచుక- వెలపడుచు, ..శుక, జులుం వట్టినవగు. “సీ. ఎకువ్లు తిప్పలుగోని యెల్ల 
5, ఆ. ౧౭. మందలు గెణుబెక్కైె...” వారి పూ ౬, ఆ, 

కొడు =కొదుకు. గీ. వరమక ళ్యాణనిధుల దంపతుల LE (ముద్రి. పా. కొణుజెక్కుళశ ర నూ నిం 

నొడ్కుంగోడలిని దోడుకొని యద కుంజరంబు, | కాల్రివిం. “వె. బి. (సం క ఇప్ ఇళ్ల కొతుమురి.) 

దచురలె ద్వారకకు...” సాంబో. గి (7 30౬. దనియపు మొక్క. ఊం, జో ద్వి. కరగ 

కొడ్డిఫూస = కొడిదిపు సీ, ..ఈకొజ్టిపూన సీ కెవ్వం కొతిమి9పురుగు. సః లి 

డిచ్చె” జై. 3, ఆ. ౭౪. భమువంటిీకీబకవిశేషము. (ఇది కొతిమికివాసన 
జ్రేము. = క్రొణడా. . క భా కొణబపేముం. = కొణజా (బౌ) గ్ ట్టునుం (బ్రాం 

కొణజా. దే. వి చాకిటీకావలియిల్డు, ద్వారమా 

సంరక్షక మగుపంచ. (శ. ఈ డ్రై) 
కొణత = కొణతముం 1. కుక్కను గటెదుకొయ్య. ! 

(శ. ర; 2. మల్జవరికరేపశేషను. ఆం. ఛా. ది ఖై 

ఒ౨ళొ ౭+ | 

కొణతము, దే. ఏ. 1. కుక్కను గ క్రైదుకొయ్య. “సీ .. 
కొణకంబు విప్పినంక నె కక్క కెదకుం జెవ్వు.” 

వేణు, 3౬; 8. మల్ట్జసరికరవిశేషము. “మా అమ 
రం బ్రొవ్విరి తే చెజాలుకొణ'తా లందందు లాగించి 

ఫస ఛశాం, వృ ఆం ౧౧౭, 

(a కొతుకు. డే. అం క్ర," కే జంకు, వెనుడియుం. “సి. 

కొతుకక మడ్యంబు చోలువారు.” సానం* ర, 

ఆ. 3౮ రసిక. ళి, ఆ. ౧౭౦; 2. వర్థవోేవ 

ముగా మాటాడు. (శ రం 8 రత్మవగు. “కు 

కొతుకక దుణితంపు సరిపెః గోబులి యంతవ్ం || 
| 
| ఆ బే | నసనల్వు, సాం ౨, ఈ ౯౫% పు, వి. జంక్కు సంక్ 
| 
| 
| 

1 

| 
(i 

| 

| 

రి 

ళా 

శ్రి 

కొతువవడు. ద్వ. అ క్రి. (కొతుకశావడ్సు. 1. 
త హతం నుం. కక్కు_వయగు. “క. అళసికి మంజుల యనా 

ప్ప కుప్పం ( ee a నతి యొక్క తె గలదు దానిన3 యెన్నుటమం, 

గొతుకువడు రతియుం జతురత, నికరుల నెన్నంగ 

చేల.” పహూంన, ౨, ఆ ౮౯. (“రతికి జతు 

రక, యితరుల.” మ్ముడ్రి. సూ. ని. పాం); 2, 
(వూట్సులు_ప్తవర్ణ్శ మను. (శ ర 

కొ త్రడము* బే, వి కోటబురుజు. “ద్వి. కటు వైన 

| 
డా పులినంపుంగొణిం గలం జెలంగురంగుల, ,. 

కృష్ణ్ర- కీర, ౨౦. ((పృయోగాంకరము లేదు) 

కొణిగ = కొణిగె. “సీ.,,వవడాలకంబముల్ రత 
నాలకొణీగలు. , .” ఆనంద, పీకి. ౯౭. 

కొణిగచూరు. చే. వి, (కొణిగగాచూరుంు. కొణిగ., 
యం, ఖం ద్విం £0) ఇ | వారె 

కొణిగ, దే. ఏ. 1. ముంజూారు, వరీకము. “చ చెదర | వ స దైనముంధటులుట్టుక 
కపోతనుర్ గొణిగా చేరక. ,.” వను. జ్ర ఆ, | దం" రం, ర యం 30 వెం ప్ర ధరొారొం కుర, 

కొ త్తడి దే. ఏ. బృందము, సంఘుము. “ద్వి. ఆతని ౬9; 2 నతి,.ై మోడ్పు. “రగడ. గోవర్థనమునం 
గొలంవై కన్నడు, నోవవేవనకుం గొణి* లాన| పరమసాధ్వి యతివ మాదెంబ. . కొ త్తడి నెల్లను 

అదా ఏదు జ న్ ప్త 

ర్ప్చుచు. .. నాంస ర్క ఆ, ౨9౨౧ వెం గొండొౌక్క పెద్దయు_త్తమురాలు. *. మిస 6 

ర్రొలి వ. డి, పి. 1. పొడిదిలి, (ద్ర); DD, ఒకానొక | జ ౧ రె ప్ర, కా అన ము 

మనువ్యజాతి. (శ ఈ జ్ర కొ_క్తము=కిొ క్తళము. “సీ, తివిరి కొ_క్తము లొద్దం దీర 
=] 

కొణిదిలి = కొడిదిలి “గీ, ,.కొణిచెయజల "మైన | వాసులనిల్చి పరిహాసములు చేసి...” .మల్హ్య.3,ఆ.౭. 

నొండుపుప్పు,మైన. . *“”సొనందో. గి ఆ ౧౭౭. కొ త్తళము = కొ త్తడము. ఆం. భా, ద్వి ౧౫౨ కర్మ 

('కొణి కెడు”. అవము ద్రి-) తలంకునం గోటలకొ గడలం దల్పులం వేల్చులు 

కొణుంగురు ఆ కొడుంగురు,. (శ. రు) మాసి జాసి కొ క్రళములడై నలంగములం దా 

కొణుంటా, దే. ని, పిడుంబు, వశుపులజేవాయునం జం లొని... ఊ రాక, ఆ, ౨౭౨. 
ర్వక్షములు బీల్చుకృమివి'శేషము (ఈ ఈ ట్రా) | కొత్తెము, చే, వి తాటిాఫేశమ (క ర 



ప్రా చ 

జా 

గం న f స కొత్తెము, దే. ఏ. యోగిని. (ప్రై 
నొ తెముసాని = ఫొ తము, “ 
ర రే 

పతితా హలం చోనియన 
—_ 

కంబు లగుమేనులుం గలకొ 

విప్రః Moy ఆ, ౧౦ 

మం. Py 

లి త గ చ్లా ది న త్. వేరినుఆ కొత్వాలు. దే, వి ( ఎ లౌషర ఎ) ఒనుపుది 

కారి. “గీ, ,ముష్కూరతురుష్కు:లవల6 పోమని = 
ఫొత్వాలు కప్పగి ఏరురు, , =" "కృవః ౨, అ ౧౨౫. 

కొద, డే, వి 1. కొఆంక, లోవముం “కం తుద 

జీక్కు. లేల మోమవి, కొద దిణీనం జాలు నము 
కొనవలసీన వచ్చెద నముకొనుడు, =” కళొం 

అ 

ర్క ఆ, ౧౨ర “గి, నిపు వచ్చితి 'సులయ్యు నిడియ 

బాల్కునతడు రాకున్నం గొద లేశ మొన లేదు.” 

3) ఆ. ౭౦, నిరం ౬, ఆఅ ౬వ; 

వసరము. 

2. ఆక్కు.ఆ, 

“కం ఇవీ గాంధర్వవివాహముసువ 

మన కిపుడు సాట సూర్యుండె యన నో,ముదు | 

కయ సికొద దేజివువద లెద పే నొల్హ ననుం (మ్రివా | కొదలు. 

భాధరయున్.” భో. ౭, ఈ ౧౧౫; లే. లిమి, 

ఆశ “వ, .జాజీనవమయ్మొదలు దారిన “పీకెదలు 

కొల(ది గడచినసద్రుల కొద దిఅనిసుద్దులు మ 

సమీర 3, ఆ, a త్త షరతు జంకు, 

“చ, ఎదం గొద లేక మ్రు,చ్చులని యెట్లు వచించి 

తెరి, . వరమ 3, ఆ, 4౧; ర. శవము, ఇరు 

యి “గీ,,.కొచయుం దిర్చంగ మగిడి, ,,” 

ఆము. ౬, అ. లా౨. 

కొదమ. దే, వి. 1. పశువత్యూదులపిల్ల. ఆం. ఫాం 

ద్వి, ౯౯+ భార విరా. ౧3 ఆ. ౯౫; షం అయి 

మంకపిల్చ. (శ, ర); “క, తురగపరీ 
మావిదు లగ్కుపురువులం బిలిపంచి యశ్వప్కుంగవుం 

గని తెండరయుందడు మవకొదవులలో, నిరుపమ 

లక్షణాముం గీ ర్రఫీయంబును గాన్, * బూర, అశ్వ 

3, ఆ. ౨౧౭, నిర. ఓ శరుణము వషుచుదిం 

“సీ, గోడిగజాతిలోం నొదమపెంటుల నేర్చి, ౪” 
భార విరా ౧ ఆ గాక; 2 దృఢమ్ము బల 

"మైనది. “సీ, కొదమగుబ్బలదాని,..” దశా ౨ 

అ ౧౦ రె, "లేంతకి; చిన్న. wR. +, +కొదవముయెొంద, 

ప్రాచి కళినవమాణిక్యవదక వయ్య.” శీ ౧) 

“ఊ, నోరణాగండ్ర రాం గొదమ 

అము. త్రి ఈ ౧౩౨ 

తె, గ ఈము 
లు 

క్ర₹నీ 

ఈ ౧౨౨. 

శ లో 3 

చుక్కలు, , ల 

730 కద 

'కొదమతనము,. దే. విణ (క్రొదమఢాళనముల బ్ 'లృము, 

లేంబ్రాయ నం “గీ, కొవమకనమున నొబ్మాని 
పీదవ గండు. మెజసి భా 'లనుమ్బగ నాథు తేజు. గు 

4 దోవ” హరి ప్రొ. ఇఒ ఆ, ౧౭౮ 

పొదము. జే. వి. (కొదమ అరిం) 

“దృ, ,మదగజేం ద ంబ్బు కొగమనరివంది చ న్గుడం 

కొలు గలదని 
య 

చుసే చేవ” భం an * మహిమ ౨౬౦. ద్ర 

కొదరు, చే. కి, ఆతిశముంచు. “సీ. కోరు.ల 
Cp 

తవు ౦బు శెదయుం చెలిమిపొందున నందంద 

శ్రీందువడం హరి. ఉం ౭, ఆ ౧౭౩౨. (శః 

ర. పా. 'కోరియయు' ముది. పౌ; వెదరు, 

చిందుః (శం ర ట్రై; తే, వేగ, (నేం ర 

కొదలించే. జే. స కి, కొదలంేయు, (స్థాయి) 
కగ్గించు. EN "“విడతొళ్కు(బలుకుల వినిపించు! 

గొదలించుం గలయవల్టిభుపణ్యు_ వలుకుపొంతం ' 

క్ర సా ళ్ &, ౧ర ౬ 

ద so షీ దే. అ. క్రీ. కస్టం సంస దితమగు. (చూ. 
కొదలిం చుకొదమువడు,) విణ, 1 “అవ్య కము “సీ, 
కొదలుమాటలు తేని గులుకుచుం బఖంకుచో మో 

హనం బగువింతను నద్దుం చె నల పు”కళొ.ఇుఅ, ౧౯౬ 

విప్ప. ౧, ఈ ౧౫ 2. ఆలనను, “గీ, సార! 

చజెల్హుబ్బా యువజన శ  మజల-బ్ది, సిముదు కొన దశ్నీ 

ణము వాసీ యేయపుంచెంగొ దలునడతోడం బవ 

మానకుం జుండు.” చంద్ర, వె ఆ. ౧౦౭. 

కొదలంపడూ.* ద్వ ఆ డీ కొదలంగా పడు కొజుంతీ 

వడు. (చూ. కొడల్పడు) 
కొద దలణ్బడు = కొొదణంపుః 

మాటలు 

న ORE 

నొదల్పడంబ లెసచిల్యబోద is 

నిర్వ గి ఆ, ౧౦౫ 

కొదవ = కొద. 1. కొజుంత “గీ ఇది 

యెజుంగక యున్న నా కేమి కొదవ” శుక 

3, ఆ. ౨౭౩౫; 2, అపమానషు. “గి. . .ఇట్టికొదవ 

మా కొదవనేల”ో రాము. ౨, ఆ. జూ 8, నందే 

వాము. “గీ...ఆపువుగదా ముపికొదవ దీజు.” 

కలం ౨ ఆ దగి ఓ. నేరము, “చంది 

నాకు నేర పుగునే కద యీోాకొొదవక్ొ 

త,లోవము. 

నహించి 

కుల. చ య “Hel apn 

భా ళ్ళ నిర 

నన్న నుపుండు శక మ 

న్య్యూనము, ఆం: 



కొద 

ఏ "ఉపచేయు. టే, స క్రి, (కొదవగావేయు ) చిన్నయ 

బుచ్చు, న్స్దుపజుచు. “క్క,,పంపం దగ దంపీ 

చో,మణి నిన్ను సొదప వేసిన కెటి: నగు, . ష్ 

వి వ, క్క, అ, 25. 

రి ley ద్య. అ. క్రి" (కొద4+వడు 1. లోభము | 

కల దగు )వఫఘ్నుము నందు. 

వడ కుండఃగ, సాగింపుంయు , .. 

ఆ, ౧౦౬; 2, విచ్చిన్న వగు, తెగిపోవు. 

కా దవడ్డకా రవ మోణి పొాలవతంసవఎశంబు 

చెవానీవలన. "వరాహ, ౧, ఆ. ౯; ఏ, స. 

తగు. “కదన నత్త ర మంకు నగొదవడుం 
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Uy 

= కొదవదు. Le క “నీ Nea 

లన్నియు: నొదవవడక నాగు.” వరము. | 
ర్త = 

ఫ్ 

mE 
ళ్ కదం Ds = ౧౨౫౬ 

కొదవ 

జను 

ఎ ఆ ౧౫% 

బసి యనుచున్ ,.,”” వేం పంచ ౧, ఆ ౯౬, 

కొదవసటు మే. ద్వ. వః క్ర" నళింబంజేయు. “డీ 

అఆవషనియాశకందు జగ మెల చెనసీ చుటుకొండ 
యు అ 

యవ్వలితమ "మెల్డం సెదవవయివ” 

ఆం 5౨%, 

పెదు, చే, కీరా, 

జు 
EON) 

జో 
న 

స « డం గో కొదవవడ్ 

సస 
క! 

కాళింం యి 

(కృ. ౨ర 

న్యూనము, తక్కువ ఆం, భా 

దు. జే. ఆ డ్ర్ is భయపను. we ర్ దుకునే 

మిట నేళూనెఫళో యటంచు.” 'సావి ౨, ఆఊరార. 

ఫు; 2. సంకోచించు. *“క,..ఎఎతయు నెకచేం, 

గొదుకుచు నిట్లని వలిశెన్, ,.” దశాయగ్సీ అ. గి 

కొదుకుకొను. దే, అ. క్రి. (కొదుకుగాకొను. స 
మున) భయపవము. “గీ, సోలయును బోలె నొ 
గుచు గొదడికికొనుచు.” పి కర్త 3. ఆః: 

కొదుపు, జ. క 1. నపేని నోట వేసికొని మ్రిం 

గక ఊరక నమలు (శర; 2. ఊరించు(ద్రా) 

కొద్ది టా! వొలందిం జ్, వెం 1. పమిలోః “ది కలనోది 

మ్ గావిఎచువారు.” రం. రా. అయో. 

రారా. పు. ౧౯ వం; 9, శకి. సీ, కూలి నొక్కు 
మడిం గొముకతులకోదిం గుములాడి 
అశ ౫ = ది an 
శుంజరములం.”” చంద్రా. = ఆ, ౭ క్. l. 

ధక్ వ్ అల్పము. “ఓఏ. కొద్దిగా సడ కాలు 

మద్దికాయల'డాలు మలయ: జెక్కి_ళ్ల* రం, ఈ 

మదాంధ 

a అతుల పు ౨0, చం; 2 పూతినె ౫సృమాణము కోనీ తీ జే. ఆ, శ 

క్షబ్రడి (| చాఫాాాపీండిఫ్ొ ద్ద ట్ 
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| 

“క యాగము కొద, 

2 కిద శక్రం. 3! 
యర్ | 

| 

వన 

కడ్డి కాందు. జ ఓం (కొక్ట7 కాయ) ము ద్రుండు, 

సీచువడు, అం. భె తం ౧ ౩3. [వజుచుం 

క్ ఖలరోలే తి 3 4 ను నక ( టీ వమ § ao ద్వ. గ్ కి నూన “ందు (యా ద్ది 

పొద ఇం జ ఇ స ట్ శక షక న ఈ చి గా! ఇ కొద్ది ద్వ. స శ్రీ (వొద్దివడుం థా చే 

నూనక ని ౨చు. “ఆ. లి వె జీని నొటుం గొటినః 
హా! ee శు 

గొట్టును,గొ వాణి యముడు కొద్దివణుచు.ి 
చా 

బయ్ లా 

వమనం క షా ఏ౧, 

(౮ 

స్ ౨ అ ౧౧౨౫ వేం వుచ రి అ జో 

చెట్టుచిపరికొమ. “చ... కకలుం,గొనలును జొ 

కుక గార, సాం ఏ ఆ. 3౯ాళ; లె. సజ్జ 

జాలు. ఆం. ఫె ద్వి అణాల 

నకొనంనోడి ష్ష్ వి, (కొనకొనళాకోడి) జలకుమ్కు 
ము, సీటికోడి. “గీ, కొనకొనంళోడి యేట్రింత 

కొరక Jn నమిలి యా నాలంగి టి దర్శవంబు 

లెస్స క్ర ాం ౫౨, ఆము. రో ఆ ౧౮౨. 

కొనకొను. అ. (క్కి, (యా. గొనకొను) 

కొనటి. వై, నిణ. a కున షీ?) కురూపి, వికృత 

భూవము కల వాడు. “గీ ...రూవపిహీనులు దారు 

రూప్రుగలిగి తొలు మేవం గొనటులం బలికినారు.” 

₹ోరం. ఆరం గ్వో ఆం ౯ా౨. మార్క. వ, ఆ. బి౨౬ 

ముని-గించే. చే, స (క్ర* (కొనమునుంగు ధాం 
చే) ప్రూ_ర్డిగా స మిక్కిలి బాధించుః 

“ద,,.కినిసీ వల్కొతి వారిః బిళాచులార ! పొం, 

డని యిటు లన్నమ్మాతృచి మవహాశనిపాొకమువో లె 

వారలం, గొనమునిణించె నావలుకు కుత్పితరూపులు 

గాంగం జేయుచున్.” ఉద్భ. ౧ అ, ౧౮౮౩ 

| కానమునులో. దే. క. క్రి, (కొనశమునులప్ర వూ 

రరిగా మూనులస;మికి లి బాధవడు, (చూ కొన 

ముసి:గించుం 

కొనరిక్క- ద్వ+ వి, (కొనశారిక్క) రేవతీనక్ష త్రము, 
“క. కొనరిక్క సేఏిపొలంతుక, పెనిమిటి వై నాయ 
లియును బెనుతాటిసిడంబును బూని.” అచ్చ, 

బొల, 

నను షూ 

రే నము 

౧ 2౨ 

వా "నలుషాబడుం వర్థిలు, 

వృద్ధిపొందు. క మయ్య దొకయించుకైనన్, 



కొన 

డయ్యదు కొనలిడియె: దృష్ట... భోగ | 

స్క౦. ౫౭ ౭. 

లునిగుడు = కొనలిడు. “ఆ. కుశల మదిని ప్రియము | 

కొనలునిగుడ.” భెర, అర ౫ ఆ 

ఉ. ర, ఈ ౨౨౧. 

మౌ 

* ఏర హారి 

కొనలువాజు = కొనలునిగుకు.  “వ,*,,కొనలువాజీ 

యుద్దీపించు ప్రద్యుమ్న ప్రతావ దై భవంబునుం 
బోలె...” త్ ౨ అ, ౧౦౫ 

కొనలుసాగు = కొనలువాజు, గీ. గేవకాంకల 

యానలు కొనసాగు, చందమున ౪” బి. పుం 

2, ఆ, రర. కాశీ. 8. ౨౫౮. 

కలాల, ద్వ. టం 1కి," (కొనలుశజత్తుఎ వర్గిల్లు" 

డర. జెడ్కలు ప ప. నపుడు.”రం రా" 

బాల. కాం. ౨౫, ఫు, ౨౦+ వం, 

కొర్గసాగు. ద్వంఅం క్రి. (కొనషాసాను) ఏ ప్రసరించు. 

వ్యాపించు. “A, నవమయూఖాళి గొనసాగి 

మివుల నోప్పె” కళా, ఆ ౧౫ జాన్నావీ, ౧. 

౧౮౬; దె, వ్రవకాంచు. “ స ముజ్జముం బవ్మిత్ర త్ర 

ముం హం నొనిసాగల వం 

మూ ర్తి” ౧, ఈ ౧౨౭; 8. పర్థిబ్లు, "రువగు, 

“అ. కొడుకుం గన్న వేడ్క గొనసాగళి భాగం 

౧౦. నృం,వూ,౧౯౭. దశా. ౧,అ ౨౨౨; కీ 

నెజువేజు.“'గీ...అశ క తైనువారివేశలు కొనసాగి 
వచ్చు నట్టు వరాహా, ౧౧. ౨౪. 

కొని = కొన్ని* “గీ,..మజిచి యున్నయెడను గొని 

డినములకున్ =” నిర్వ ౭, ఆ, ౬3. వాల్లు పరమ 
గుచో నికారలాపము, “ఉం కొన్ని గొణంగి కొని 
లిసీ,..” పాండు, ర, ఆ. ౧౪౭. 

కాని రెచే. a స క్రి. (కొని4 తెచ్చు తీసికొని 
వచ్చు. ' 'ద.. ,నుకీస్రుతం గొనికెము,,.' ప్రొ. 

౧, అ, ౧౨౫౬ 

కొనిపించు. దే, సః శీ (డొనుథాం ప్రే. కొనం 

జేయు, మూల్యమునకు బుచ్చుకొనం జేయు. 

ఉదా. అశనిచేం గొనిపించుట కష్టము. 

కొనిఫోన్ర. చే స క్రీ" డొని+పోవు అవవారించు. 

“కం నాచిన్నిముద్దుపాకురు, నాచక్కనికల్లి వీథి 

నడయాడంగ నృన్నీచు కొనిపోయి...” రాజ, 

చు అ ఈ 304 (ఇట్టే: కొనిచను కొంచుంజను, 
కంచే, కొంచుంోవు, మొ.) 
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కొనియాజ. దే. వి (కొనియాడుణా పొగడ్త 

“డూ, నాకారు లి మిరు విజయాశ ననుం 

గొనియాకాం బేసి. , భార. వో, ౧, ఆ. ౭3, 

భార శాం ౧, ఆ. 222. అచరణము. “సీ,,, 

ధర్మమ యెఫ్రు: గొనియాట నా _స్టీకగోవ్షిం జనమి 

” భార ఆర, ౧ అ ౫ ఈర; ల. సేవనము. 

..సాయడుగులం గొనిమాటకుం బను,వడి 

నారము,,,” హరి, ఊం ౮. అ. ౫౨. 

కొనియాడు, డే. స, క్కి. (కొని+అడు 1 పొగడు. 

“క్క కనదిలుకు “en గొనియాడం దగిన 

లోకగరు:డు...” ఛభొర ఆవి ౭, అ, ౨౪౬; 

ర. శారవించు. “సీ. కుంతీమహాబేవి కోడం డ్ర, 

లోవల నస్దలంబుగం గొనియాడం బరంగి* భారం 

విరా. ౨) స ౨౧౬ భార కర్ణ, ౨ ఆగర; 

3. కొలుచు, “సీ, స్వర్ణ సప్త... పిళ్చవర్షంబుం 

గొనియాడి క క లెల్లం గాంచి” 

హం,ఫూం ౨ ఆ౧9౦; ఉ. కా పాడు'గీ....అతని 

పుక్త్రకులు దాని, సుగిభులు సెట్టి కొనియాడ 

చెలమిం బెరిగి” భెర కర్ణ. ౨ ఈ 
౫౪; లె. ఆఐలందించు. “చ. ,,మాయమొదలిటివా 

రొనర్చువిధనుం గొనియాడితి మేము నియ్య 

డన్.” భారం ఏరా. ౧, ఆ. ౧౭౯ భౌర. శాం, 

౬ అ గీంఠరి; 6 తలం. “కం విధిపశమున 

వచ్చినక్రీదధములు గొనియాడి వ్రేంగుల్సై. విపుల 

భ వాంబుధి మునుంగుదురు.. ” భారంఆను ౧౩,ఆ.౯ 

కొనివచ్బు- దే. సః క్రి. (ొనిషావచ్చు.) తెచ్చు. “సీ 
కనసంతతికి మంత నొనివచ్చురీతి దిక్కరశరీరం 

బులగరుల నాను.” దశా, ౧, అ, 

ల 

Cand 

వాల్ 

౨౮౯: 

కొను, దే. ఆ (క్రి, (ఈ కొల ఎ 1 ఇల్లు. “ఆ. 

కుటిలబుద్ధు లిచటం గొనవు ెట్టన ఖఘనుదోర్చ 

లంబు మెజసి తొడరవలయు”” భార విరా. ఈ, 

ఆ, ౧౯౭; ర. ఉండు, “చ మనమునం గొన్న 

"నెవ్వగలు మాన్సి,..” కవిక. పీతి రా 8. అలిశ 

యంచు “చ. గనగన ెల్లప్రాద్దుం గొని క్రాలెడు 

వేండిమిం బేర్చుభ_ర్తమే,నెనయను. దద్దజక్ 
సయింవ శెంతయు భీతి నొదుంగుచున్, * ,”*వారి* 

పూ ౧, అ, ౧౬౭ఢ& ఏర్పడు. “ద్వి* గుంపులు 

గుంపులు గొని తన్ను దూజి,సొం"పేది రాముని 

సుద్ది ఛెవ్వుచును” రం, రా, అయో, ౧౨౧, పు* 
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౨౦. వం; భ్. (ఇది నకర్యక్మకిియల శాన రమ్మన్న చోట నిశ్లెల్హం గొనుట కువల. ౨, ఈ 
వదార్థమందును ఆకర్య కి, sie స్వార్థమందును అ; 11. ధరించు. య నలువదితొ మైవిరూపం, 
అను ప్రీయు క్ష క క. ఉదా; కంపును క బులు నొనియున్ .,..” పొండుః ౧, క్ట? ౧రా్ 

(కోన్, కోన్, కొన్న, 5 కోక్క కోని, కొందురు, కవల, అ, ఆ ౧౨౭; 12. పూను. “ఆ,, ప్రాణ 

కొం దు కొండురు, కొండ్రు; కొమ్ము, కోకోకొము, మ్త్తు ననుచు: అ లినం గొంటి. ie రా ఆ. స్ 

కోవయ్య మొదలగువిశే శీషరూజవ న! వ్యాకరణము 13. కవియు, “సీ. కమలకాననమభ్యకలవాంస 

అనుబజ్రి యు చ యోగములమబట్టియు గృహింవ ఏభుభా౭ః గారీ నెచ్చెలిపిండు గొని ఇల 
వలయును.) జే. స, Le గృహీంచు. (కీ గుచు.” పాండు. ౨ ఈ ఏ౧, శే ర 
గంధర్వ కామినీ కాముక వ్రాతంబు లాడాలం గొని ర, ఆ ౧౬౫; కేడీ. కలడు “క అది రవి గుం 
మోంది లజ్జః గొండ్రు.” వారం ఆ. ౧౦; 2. తీసీ కుట 7౧ గొని, .. భార చో ర్క, ఆ. 3౧౬} 
కొనిపోవుం “ఆ, .(హతివకి ండుం,గరులం దురగ కేర్. చెజవేర్చు. “క. రాజక: బల్కి. కనవని, 

ములను నరదంబులను గొన్తియనరుగుచెంటె, , జాకై ఫొను...” ఆము, ౪, ఆ. ౨౬౯; 16. 

భార మౌ ౧౧౫ శీ. స్వీక౭ంచు. “గీ, కపెల | తెచ్చుకొను. “చ, లేనివగలుం గొని మాటికి: 
యిచ్చినవానిన కాదు నిజిము కొన్న వానిని బుణ్యా ఏల. . = వాంస ౧, అ ౨౧౭; 17. చేర 
క కోని జేయు.” భార అను. 3, ఈ. ఎరా నిచ్చు. "వ... -శ్రేపులం సొననియాపుల., “జారి 

ఖై లోంగొను*, “గీ, ,నముుద ౦బులోన లంక; వూ. 1, ౪. ౧౫౩; 18. భుజించు. “క, కను చైవం గొన్నంత నొనుం శాక...” భార, ఫీష్మ. యా త్రకుగా నళశనముంనొను ,..” భొర శాం, 

అ ఈ ౨౮౨; ల. ఆవవారించు. “వ. పొ_త్తిచీరం గే ఈ 3౨౧; 19. లాగు “క. .. శీ పాదోద 

గొని వసిండిపురువగు” మార్క... ౨, ఆ ౧౧౮. కము: నొనియె, ..” వార ౨ ఆ ౧౨౪; 20. 

“క, ఆమివ మని దానిం గొనంగా మది సమకట్టి| = విలుచు.“కం వ మమ్మైద మనిన, ..కొనుట యొప్పె 
యొక్క ఖగ మాఖగమున్, వో్యోమమునం జాం డు తెరువు. , భార అశ్వ, క, ఆ. ౧౯౫; 2కే 
టీ భారం ఆది. 9, ఆ. ౨౯; 6. ఆధారముగా ఖండించు*చ,..ఎ; క్కు డు పిన రాహువు _స్దకము 

చేసికొను. “గీ, ఎవ్వరి: గొని యతండుకొరవుల, గొన్నసుదర్శనబేవుం గొల్బెదన్.”” ఆము ౧, ఆః 
మింద శెత్తిరాం గలుగువాయం” భార. ఉద్యో. ౯ 22 కొట్టు. అం. భా. తృ. ౧౩౨. భార 
౨ ఆ. ౧౬౯ €. పొందు, (ఇది కఆచు విశే స్మ 3, ఆ. 3౧౯ 28, గ్రుచ్చుకొనుం “చం 
వ్యము ల కను ప్రయుక్తమె ఈయర్థముతో శజ్బ ఒకబలుతూ పురంబు గొని యుచ్చి వనన్...ో 

(1 ర (దో, ౫% ఆ. ౧౭౩. వల్లవక్రియగా వీర్పడును. ఉదా: తెవులుగొను.| *₹ నో 3 
మరులుకొను- మొ.) “గీ. కనుమధనువున నెవ్వండు | కొనుకొను. చే స (క్రి, (కొనుశే-కొను. స్వార్థమున.) 
గొను విజయము. భాగ. ౧౦, సం. ఉం. విలుచు, చెలకుం ఢా. “గీ బ్రదుకు గలిశ్యె 
౧౦, “ఉఊ. ..నురేశ్వరాదులం, బన్నములాశి న్స్ సని యర్థ ంబు రాని విచ్చియైనంచొందు గొను 

మగనిపక్షము వళ్కె_దుగాక బేలనీ, కొన్నమరుల్ | _ కొందు చె ట్లరవిందనయన.ఉద్భ. ౨, ఆ. ౧౬౮ 
జగజ్ఞ్జనులు సొందులె వాత్యులం జబూూజ్యులుం wat 

దురే”” క న ౨ ఆ 36; ర గుతి| కొనుగోలు. దే. వి 1 (కొనుధాఎ క్రయము (శ 
చేయు. “ద్వి. పసీ:డిపింజల నొప్వుచాాము. రడ (నాట్య శబ్దో బ్చారణము ప వృబంధ.౯ో. 
ల్లాడిగి,గోముఖుం డనువానిం గొని కాడ చేసె.” | కొనుబడి. చే.వి. (కొను ఛాఎ కృయము. (! (శర. శ్ర 
రం. రా, 2౫%, పు. ౧. వం; 9. లత్య్య పెట్టు. “క, | కొనుమొదలు. దే. వి శోొనుథా కొనుట కిచ్చిన 

కొనరు బుధులమాట న్వాస్టికలు వినయినిధీ”|, సొమ్ము. (శ. ఈ బ్రా 
భార. కాం ౬, అఆ. ౨౨౫ భెరః ఉద్యో. ఈ, | కొన్నాల్లు. ద్వ. ఏ. (కొన్ని ఇ-నాట్ట.) కొన్ని దినములు; 

అఆ. ౨౨౪: 10. వశవజచుకొను “గీ, ఇందు కొంతకాలము. వను.౧,ఈ౧_౨ 3.నిలా.౨, ఆం, . 
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కొన్ని, జ్య. న, కో. (కాంకక్ణముయుక్టఅమవా 
దగ్ధకబహుంవ చనరూపము.) “కీ కొన్ని వెడల 

నుమిసీ. * సార. 3, ట్, డక en కొన్ని టి 

పౌర (మత్ నలియి. , భారం స్స్ం ౨౫ ఆ. 

౨౧౧ (ఈక్రింది చోట నిపి ముహవ్ష్మృ జాక్వర్ధక 

ముగా గూడం బ్రయుక్తముఎ “డి __మజికొన్ని 

వేల్పుల...” బస ఈ, అ. ౧౧కి. పు, 

కొపురు, చై, వి, (నం. నోపురమ్ 1. శిఖరము. “క. 

దాటయుటయుe గొండకొస్రరులు, బీటలు వాజటేన్ 

+.” అచ్చం కిష్కి0. ౧౦౨; 2, ఉన్నతి 

“ఆ, _వీతయుందుంనొపురును., “అచ్చం ఆర, ౨౩; 

(శ. ర పొం కొవరిముద్ది 

కొడార దే. వి కొప్పెర, 'పెషమూతిగలచిన్న పా, త్త 

“కీ సారాయికోెపెర గంజాపొడుల్ , , ,”కవల, 

య ఆ, ళీ, 

కొచ్చరముం వె, ap 1. శిఖరము, (శ రః రె 

మూంపు, ఆం. భె ద్వి, ౧౨౭. వరావా*, ౧, ఆ. 

౧౪8 పిలి, విజృంఫికము. “డా. ..రోగముల్ , 

కొప్పర మెనచో,..” దా. శం ౧౯. 

కొచ్చరంచే. 'వై. ఆః కీ," 1. ఆరతిశయించు. “వ... 

కవ్వరంపుంగు"ప్పెలం గొప్పరి ౦-చినస రసమధురనం 

బులు నించి...” పారి. ౨౩ ఆ. ౫౩3; 2. విజృం 

భించు. ఊ హరి. ఈ, ఆ. ౨౬; 6. రోమాం 

చముకలదగ “గీ. గునియుం గుప్పించు లంఘీంచు 

గొవ్పరించు.. పంది రణపవరివంధి 

యనుచు.” భాగ. ఏ. సం. ఇక ౭. ఊ రా. 

2, ఆ. 32౩3; ర్వీ, వండ్రిగిలించు, వెక్చి_రిం చు. 

ముల వ 
oo 

“డి, కొప్పరించుచు? బండుకోంతిమై యుండె.”” 

ఆభికున్యు చరి కృము. (డ్రై ౧౭౯. స శ్రీ 

నింపు. “కీ _ _భందాకీనీతోయముల్ కొచ్చరిం 

చినగాజుకుప్పె లన,” విప్ర. వె ఆ. ౨౮౫ 

కొప్పరింత. వె. వి. 1. అతిశయము, (ఈర); 2 

విజ్బంభణము (శ. ర్ఫ 

కొవ్వు, దే. వి. (త. కొవ్వు 1. మగవానిసిన, “ఆ, ., 

వానింగొప్పు పక్షి యాక్చుకొని వచ్చె...” భార, 

ఆపి. ౭, ఆ, స; జ వేనలి. “చ, ,కొప్పుతీరు 

... నీలా, ౨ ఆ దిగ ఏ ఏంటికొన ఆం. 

భార. కృ. ౬౧; ఉ ఇంటినడికొవపై మొగుడు. 

(శం రః క్, ఉన్న తస్థానము, కక లలి గొప్పే 

294 కోను 

క్కిం-చచితి మధుపుల శుషల నదుగువజు చితి, , 

చంద్రా, గి ఆ, ౯౧; ఈ నాట్యవిశేషము: గగ 

కొవ్వువగ జక్కణీ ప ద్ర క్కె- నొక్కుకుని 

మిటారి...” దకొం ౭ ౧, ఆ ౨౭౭. 

కొప్హువల. జే.వి. (కొవ్వు 4 శల వాల పాశ్యాపేేషము; 

కలవెండ్రుకలకు బంధించుము తాలసనరము (ట్రైఎ 

ఆం. ధా, ద్వి, ౧౪౭. కళా. ౭. ఈ ఇజ య. 

ళీ) ఆ. రాగా 

కొ్పుర,. చై. ఏ. (వం. కర్పరకఎ 1. కటావాము, 

కాగు. “గీ, .,చమురుగొప్పెరలలోని”” జై, 

ళీ, ఆ. ౧౧౦9; 2, పా తృవిశేషము,కముందలువు. 

ళ్ పసి(డ్కొ ప్పెర లాడంబు వచ్చకోల, =. లొల్చి 

చఆమిండజంగ మగుచు.” వార, ౫, ఆ. ౪౦; 

8. తలపుజై. “క...నడుణెత్తి వగులంగొట్టంగ, 
'వెడలెం, గొ ప్పెర చిత్తురు, . దశా. రా అ. ౧౫౭. 

కొపృము ఇ కొప్పరము, (శిఖరము “ఊం ర్రోచ్నాల 

తాల మేలివనికొ వ పుమేడల...”'నీ భాం ఆ .౨౮* 

కొబ్బ3 = కొబ్బిర. (వాం 

కొబ్బెర, చే, వి 1. చారొకేళముి. “సీ కోంతియ 
కొబ్చెరకాయ కొనశెక్కి_ పడంద్రోోయు దాని 

జలంబులు 'ద్రావగల బె రామలిం. ౧౭; 2. 

కాయలోనిపేశము* ఆం. ఫె. ద్వి లగా. 

కొబ్బెరవండు. (క్రొళ్ళెర4పండు) కొళ్ళెరెపేశము. 

కాం కొ బృెరవండు లం౦డ్ర్ర్యముల్. 

44" నీరా, ౧ ఈ ౭. 

కొబ్బెకఫ్రూవు. చే. ఏ. (కొబ్బిర4+ పూవు క్రొజ్భార 

కాయలో శ్లేర్పడు కెల్లనికురిడీ. (వాం 

కొ బెరయుండ, చే. ఏం (కొ బృెరగాఉండంఎ భత 

బేషము, నాండము. (శ. ర 

కొమ. చే. వి. 1. శాఖ (శ ర; 2 కొమ్మ స్త్రీ* 
(కశ. ర్య; ఈ భార్య. “చ,,.నీ కొమ వరిశుద్ధి 

గాంచె ౫యికొ మృనం గొ సరుందు చేకొ” 

ఇన్ లికళాం. ౧, ఆ. ౧౭౨; ఉ వెలి, “కీ కావు 

లర మో నేల భ్రమరాళిం దటుమ.గా...” 

సావి, ౨, ఆ, 5౯ 

కొమురసామి. వై ఏ. (సం. కుమారస్వామి కుమార 

స్వామి. “సీ. కొక్కు_రోకో యని కొమరసామి 
రథంబు కంఠంబు సాంచి ద్రైంశార మిచ్చె.” భీము. 

౨ ఈ ౨౮ కాశీ, ర్క ఆ, 3౦.౨. శ్రీడాః ౧౯ 
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కొవురొలు, ద్య. ఏ. కం. (ొమరుగా ఆలం) 1. వీ స్తీ. |! కొదమురునాండు, ద్వ, వి, (కొమరుశనాండుు యాన 

“గీ శమికొమరాలు ప వ క్ర నేత్రములు మోటె? న నము. “ము, , .కొమరునాండే వెచ్చె మాడై ఖరళొలో 

వేం, వ ర ర ఆ. ౨౪; జో యువతి, “సీ కక, ౪, అ, ౨౬ 

కొదుడాలిసి బ్బెంపుగసబ్బ పౌందమి'మొగ్గలు. ,.” | కొనురులు, జేవీ బి మేలుదూలముమో:దిగుజ్దులు, 

చె. శకం, ౨, ఆ, ౮౭; 8 సుంద. “గీ. అట్టి; (శర ట్రై 

కొమురాలు బాన్యోదయమునం దాన,వచ్చి కా| కొమరేజు, ద్య, ది. బె. (కొమరుశఏజు) కుమార 
మించ నొల్దనివాందు గలడె,” భాగ. 3. స్య౦ | వాహిని సాామిపుష్మరిణి, గన్స్ కొమికేటికల్యా 

౭౮౯, గా నుం ౭.౨ అకమలషండంబుల,. ౪ ఫీదు. ౨ ఆఅ. ౬౨; ౬కి, 

కొనురిక. వై. వి. (నం. కుమారీ.) కూంతురు,దుహిత. కొమారి. వై. వి, కుమారి కూతురు. “గీ రా 
“క్ష .రావకొమాక.. “సొంచాొ. ౨ ఆ 9౧. ఫొ మూరి చంద్రా. క ఆ. ౧౯౧. 

కొదుకు. వై. వి, (నం, కూబరః.) 1. మనోజ్ఞ త, “ఫీ, | కొమారిత్త = హార. “క మదిచ్చం గాకిొంటి నీ 
వదనంబుకొమరు భొవనం జేసీ...” ఫారం విరా, కొమారిశపౌందున్ = ప్రభా, ౫ ఆ. ౨౦౬ 
౧, ఈ. ౨౨౮ ఆం, భౌ, త్స కోణ; 2, విధము, పాంచా ౨ ఈ ౧౦. 

రీతి, “క. కురువీరులమొనలు మొగలుకొమరునం కొమారుయడు. వై. వి. 1. పుత్తుందు. ఆం భౌ, ది. 

గలియున్ో భర. విరా, క, ఆ. ౨౭౦;8. ౧౧౧. i కొవాస్ట, ప ౨, ఈ రాజి; 2 

అందము; పౌ ందర్నము, ఊదాః-కొమరుమిగులు, |... పురుషుండు. “గీ, , ,శాచకొమారులందు.” భోజ 
కొమరారుమొ. ఢీ. (సం, కుమార?) కుమార! సుతా. ౨ ఆ, ౫౨. 
స్వామి. సాం. ని. చేవ, 2. వణ. 1, మనోజ్ఞము. 'కొమార్రఎకొచురిక. (తూయురు “సీ,.,తొలిజేలు 
“గ, కొమరుమే నొవ్ప,..” కళా. ఈ, ఆ. ౯౯; రాయనికొమార్త యళ, ఆ. ౫౭. కవల 
2. విలాసయుం క్షము, “క,,,హయరత్నము,..., ౨ అ ౨౮. 
కొమురుగ చేకకమ యిచ్చం గ్రమ్యృరుచున్నన్ . కొమార = కొనురిక. (కూతురు “ఊ. ..కృష్ణ 

భార. ఆది. ౨ ఆ. ౨౬; తి. (సం. కుమార) రాయభూ,కాంతునకుం నొమూ శి నొనంకా 

యువకుడు. “గీ కొమురుజంగమునకు నిచ్చెం ... కృష్ణ. ఈ ఆ. ౭౪. ఇ 

నోర్కి తీట” హర, ౧, ఆ. ౨). |కొమికె వై. వి. (సం, కుమారీ. 1. కొమారవయ 
కొదుకుందనము. వై. వి * (గొమకుగాగనవము) యావ ' నునం గల స్తీ +. ఆం. భాం ది. ౧౦౬; 2. యువతి. 

నము. “లయ[గ్రాహ్. 'శేనికొమకుందనము లేశిచెలు | “క, ...వేలుపుగొమిరెలలో...” విక, ౨, ఆ 
వంబును, ..*ో కళా, ౪, అ. కోకా. ౨౪౫ ఉం రా, ఈ, ఆ. ౨౧౦; 8. కూతురు. 

కొమరుందు. వై. ని, (నం. కుమారః (దీనికి బహు| “చ కొమిలె మనోవ్యధం బొగుల గ్రుచ్చి 

వచనమున “కొమలు” అనురూపము ఆము. ౪,| _ కవ్రంగిటం జో తల్లి...” వసు. 9, ఆ ౧౦౫; 
ఆ. ౧౩౪. నం గానవచ్చుచున్నదిఎ 1. పుత్రుండు. డీ ఆయయిదిం గ కానక కొమిరె నిదురించుకణి 

అం. భె ద్వి ౧౧౧ ద, మగవాడు. “ఉ,,, ఎం శుక ౧, ఈ క౬ర. విణ, న 

రాకొమరుండు...” వక్రం. 3, అ. ౭౮; తి. గలది, “వ... .కొమిరివారిణలోచనల , , ఆము, 

కొమారవయస్సు. దం ఆంధ ది. ౧6౮; &, ర ఆ. ఏ౫ : 

కుమారస్వామి. “చం కొమరుండు సామి కొంచ | కొవ్తు, చే. ది, (త్ర. కొంబు 1. శాఖ, “సీ, మళ్లీ 
మలం గొట్టివజాణ ,., ఆం. భె వ్ర ళో be గట్టికచ్చే లెడునుట్టి, . . 33 వక్రం ౨, అ. 

కొమరుంచొాయము. వై. వి Ces ఈర 9, వ న్ ఫై శండవ,కొమ్లు. న ౬; ఆ. 

యావనము. “క .. .నీకొమరుంబాయము మిక్కి, ౧౮; శీ. భారం “గీ కోమలా'చ్రేందుధరుకొమ 
లి గొమోొంజెడు...” కళా, ఈ, ఈ ౪౬,  గోకలమ్మలి భీమ ౧, ఆ, గరా; జ్ (కోటమొ 
(శరం పాం | ళిఖరము,ః “లయగ్టాహి. =; కోటకుదలక్ చెగడు 

లారి! 



కొద్ద గ 
స్తు 

ఒక | 
వొమల్ .” సా ఎ ర, 2 “వి , కోలం 

గొవలతోడినోపుక కములు.” చం హ్ ఏ, అ, కరా. 
సై 

ఎత చ న వం కీ సి a కృత్రిమం. జే. (క్ వ్య శ్రివప) 5 c an 

పొమ తి మరిగా డొవగూడ: చేతులో” ఆచ్చ. | 
నక కా పు... 

x] యు ౧౨2. (శ దం సాం; కొండ దిమురినాదు 

క్ ముద్ర 
వదాంటుమెకము, ద్య, వి. (కొవ్త దాటు | 

లో చి తి 

అ కోతి, వేంకం తిళ్యా ౯౫ 
Wi దాసరి చెట్టెక్కి బిచ్చ ' 

జాతి వాడు (వా 

+ ఆకంటి.) కోడధీవిశేషము, 

నవం జడ వండ్హు కొమ్త 

౧) ఆ స ఇవ: కామ 

నరంటి. చవ ౬ ఆ, ౧౩3౯. 

కొమనగొథాపిండిచెట్టు. చే. వి. పూతికషో, (శ. రు) 

కొమునగొలిమిడి. దే. ఏం మూలఫలకే, (శ. ర 

కొక్తవగోేర. చే, వి. కే, ఒకానొకవృతము. (శ ర); 

*, వవ 

ర్త కొండకిండ్రిసో. (బ్రాం 

కొవృుమెకము = — “క బిను 

Me Ns * అచ్చ, కషం. ౮ 

లవోవు. చే. ఆ క్రి- రొమ వృలుకపోపు) వృష 
any Se కోరలు కొమలునోవ..: లో స్ట 

నిర్వ. లా ఆ. ౭౩3. 

మ వి 1+ ఒకానొక చెట్టు. 

నులి కళా 3 ఆ జగ హంస 

, ఆ ౧౨౫; ఏ, ఒకజాతి చేయ (బ్రాం 

“చే వి (కం కం కొంబు) 1. వశుళక్చంగను. 

“డ్డ కొమ్యులం గుములాడుమడఘాేరవృవంబుల 

మాడి. ..ిఊ రా 3, ఆ ౨౫౦; 2 ఏనుగు 
దంకయు. “సే. తొండ ముకొములు తువియన్రేటు 

+ లువడి వడ్డయేళుంగుకొదమే వోలె.” దశ. 3, 

ఆ ౪; ల “వీ పీట్లో మునిణిన 

శేబచేడియ: గొముకొన న నుబ్బనె ల్రినఘోణి వీవ.” 
పారె. ౧, అ. ve శ్చ చొజవేంవయొక్క అం 

చమువలి నుండునవయవము. “సీ. . కొమ్మన 
శీ హీ గ్రుచ్చి యొక్తు“దళా. ౧, అః oe 

ర్ చం ద్రుగవుప్తారం? కేఖయందలికొన. కక 

నముచాప్తుచారణకెము దణీ-. ”(దారణకొమృ= 

వెల "హెచ్చుతస్టలను న సూచించుకొనఎ) కాళ, . 

db “కీ కామిభం 
వవాజ్టీ 

et 88 వె (EK యు 

~~ 

న్ా 
స్ 

స్ ఆ 39 

కక 
జకం 4 

కొదవ 

Ca 

cee) ందికోణ, 

= 

కోరి 6 హొమము 
ben 

ఆ. ౧౪౯; 6. (విల్హుమొ. వానికొన. “సీ, భనువు 
_శ్రీందటికొము భరణిపై మోపి మా:దటికొము 

వామవా_స్థమునం బట్టి. 5 భో సీ ఆ ౨౭; ౯. 

(కనుపు మొ. వాని) ) నిడుమైనదుంచ. ఉదా: 
సొంటికొము, పనుపుకొము'మొ రి, చిమ్మనగోవి. 

WI కామ దగ బూర. .జలికేళి నల్పి రపుడు.” 

చంద్రా, థ్. ఆ. ౨౪౭); 9. కొండకొన, “క్క 

గుబ్బలికొ మొక), టీ నిబ్బరమునం బెజీకి,.. 
అచ్చ. యు. ౨౪౧; 10. కగేటకొమ, ఆం. ఫా, 

డ్య. ౧౨; Ll. వృక.శాఖ. “డా. ,.మాాకందము 

కొమ్మునకా బిగయ: గాళులం కెండు: దగిల్సి వేలం 

చున్...” నిర్వ, ౧౦, ఆ. ౭0; 12. (వెజుధు 
షై. చెలువ కొమ్తునం గయ్యంబు సేయం 

చుండెో వేం. వంచ. ౧, ఆ. ౨౩౨; 18. (వల్లకి 

మొ) దండె, ఆం. భా. ద్వి ౨౦౧* దశా, ౨, 

ఆ.౨౭౮; 14, ఊోందువాద్యములలో నొకటి, “క్ల, 

కొమ్యులనిన దమ్ములు శం,ఖమ్ములళబ్బములు , + “ర్క 
వి సల ౬౦, ఆఅం.భె.! తృ. ఎల; 15. బలము, 

సిన క, కొమ్మా 'చానవనాధుని,;శొ మాహవము 

నకు: వొలలి. .. భాగ ౧౦.స్మ_౦. ఊంగరా౭; 
16. ఉత్సాహము. “ఆైత్న స్టిభటుల, కొము 

వీడ సురలగొమ్ము ia వానికొము వెతికి... 

భాగ. ౧౦. ore ఫూ. ౧౧రళ; 17. హాల్లునకు: 

జేరు కికారచిహ్న ను. అన్న, ఈ, ఆ. ల 18. 

య. శ్రొన్వుుచుొ చెడి పాత్రము. (శం 

ఫల; సవు-డ్ల్డ వాడు. బుదము es 

| శ్రి కి ౨నివంకరకొయ్య. (శ. ర 

కొముకాం. దే. వి. గాష్యకాడు l. కమ 

సాలివాండు; 2. వంది. "గక * నరకే 

హరణవృ త్తి జరిం చుకొము కానిభ జించుకొదన 

తెల్ల.” wo ౧; అ. ఇ (రెండర్థములకు నిది 

యుదాహరణమే.); 8. 5 కొమ్మూంయ వాందు. ఆం. 

భు? ద్. నిర్ణ 4 

కొము కాకర. ద్య. వి. (కొమ్ము కొాంకరం); 

జాతిశాంకరపో, (శ. రు) 

కొమ్సుచేంవ జే, ఏ. (కొము+ చేప) ఒకజూతియాండు 

చేయ, శృంగి. (ఈ రు 
కొమ్మమోట. జే. వి. (కొమ్మ+చోజణ)  అంవము 

ల్ నుర 

తుహీరణ్యా 

ఒకానొక 

వంటియవయవము గలచొఆౌే ముకు 
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వాహినీం దణియుకొమ్సుచో ఆయు: బోతెన్.?. “పీ క్రొయా స అశాడిన పెంక్జీకొనంగః సలి నష్ట 

రను, నం ౧౧ ఈ దగ్గ gaa వేం. పంతం అంటా! Su కల 

కొముటుడుము. జి, ని, (కొమృగాషాడు మం) నోధకా. సాధవములళో వొకటి “చద, శైలదుండ్యుం 

"విశేషము, కొమ్మ గలయాడుము. “ఆ. కాలు), గొయ్యయు ఈం గ్రొంక్, ఎ వకాం సె అ 8౨ 
ద్రవ్వి యునికే గని కొముటుకుములంగజ వి! విజ కకెనుఃడు. (కార్ట్: ని కోవము “ఆ. 
ఇం గొన్ని 'మొజ సడములు” చం ద్ర ౨, అ. ఆలుబెడ్డ అనియబైైత కు) న స ఏ కంపా. 

ళ్ ఇట్లే: కొములయండః ము. స్యాం ' టక ౫3. కుదుట గూడు వెట్ సడ చుజార లిక క్రాష్వివం 

కొముచేను[గు. జే. ఏ. (కొము+వఏను:గ5.) పురు షు! క 

pn ముగయేకుంగు. “గ్ కొమ్మ బేశుంగుమొన భార ఉద్యో. ౨, ఆ. ౯. 
మైనకెడుకుంగుజ్ఞ వార. 3, అం ల సిక baie జ, ఇ, (కొయవ్షషాకాటుక.? దకహుగా 

౫. ఆ. ౧౮౨: నలడివ కాటు". 3 

కొమ్మ రేళి. జే.విః (కొముగా కేళి -కొత్తులం నా. గొయ్యకాటుకలుం” బండశేతా కన్య, కళడి, పుం 

నముావృవథము;' ఎద్దు, “శ కాము కేజుల ! కొయ్య కాలు. చే. ఓ. కెయ్యశుడాలు) కేక, ెనీన 
చ్చ j= గునియంం నారో.” Es ౧) ఆ. ౧౬౭౫! అ పక వశ్శును: ee nd ede నకుల 

ఇ 

కొము పునర. చే వి, (కొముశ పెసర) ఒక కప్పు పెనర.' . నొయ్యకాతె తెప్ప” లొమరం, సకం 
కాదే ఆావార్హ్ర శి ల 

జో జ్ దా వరి మ్ వ Youd బ్ = 
(౪ ర 'కొయ్యకూర. ద, గుం (వ చుం రాచ ర శ ఖ్ 

జ! య కొమ్మమాటేకమ. చే. ఏ. (కొమృకామాచకన్తు టొ, కొయ్యశనారు టైం ఇకవిధ మసలోయహర. 
ప. ర్స ఎ ఇటే: కొయ ఇతోంటకూకం మ్లులు గలమాచి కమ (శ. ర.“ సనములు పచ్చి (వా 

కొయ్య జే వు, చెం ఏ రె య్య శజేడుు దువదము, యు మట్లు రానిది. శ శ్ర 

కొములాడు. చే వి (కొమ్లలుశఅడయఎ కమ, భొండ. (ట్రా) 
Br ఒర లాంచి జే కవ్పివజాగిలమురొట్టు కొయ్యకన నము. జ వ్, (కయ, సూరన) స్ దుప్ర 

కొటునం గూడినపిడిం గూళల్చె. గొములాండులో క్షమ ఛా రము “గ. కెయ్యకనమునం 
ళు ఇచ్చ pe 

కకు, ర, ఆ. ౭౭. 

కొముగలవేలుపు. దః వి వకదంతు:డు, ఏిఘ్నే శ్వ 

Pr mm వ వినా అతా బాం 

¢ డ్రి గ్లో ౫ a" 1 న ర్త ల $ 9 9 (న్ ము శి లో 

2 వ. వరుకుడస ము “గీ, , , కరళాఖ 

జ. అం-తానానాబువా అయ అల ఇ 
రుదు. రౌెజం చే వా, ణి అగ యము ర్కగొయ్య రనడున న కెంజ: దే బ్ర- 

లై లి న 
/ అని 53 నమ ఆప ణి జ ణా! చ లే వ్ 

కొములసూపు, జే, టు, హ్ By చా $e): డెచట. = తో క్ ఆ. 5 ౨ భో rs న్య వమనం 

జ్ కొమ్మలు వే చేయం; 2 ఎపరించు. “సి. కుంభోద , ర. వట్టఆము లోన స్ట్ దర్పముసరం బయం, 

ద హక లం ళా స అజ బ్య గ్ 

కము బోసీ Meee నెంవః జూరంబు, కొయ్యశనములు విష్నించి కూర్తైశనయ; నవ్వు 

కొములంసూప6 దొడలగె”విక్ర, ర, ఆ. ౧౫౬ దురు...” కారీ. ఈ, ఈ ౯౫ 

(ఇది పెరెండర్గములకు నుదానారణ మే. 
కొము వాడు. చే. ఏ. (కొమ్మ? వాడు, ఎ కొ మూ: దు.  గానిజజఘల:ం గొయ్నునగాం 

"మాడిగవాండు. (శ. ర) ! ౯౧వ 
కొయగూర. డే.ఏ. కొ కొయ్య తోటకూర “క కం. .కొయ కొరడా. హిం, ఏ. పబుకు,ణాటి. “క. రూకలకోనుటి 

గూకే కొనరున్ లీ బహులా. ౫్వీ ఆ, లా! కొడుకాపోకలః బోయెవ వచేల పోరా పోరా, 

వాంస. 6, ఆ. ౧౩౩. సీక్యం గశ్తే కొరడా, చేకొని కొట్టి తః సొంటె 

కొయ్య. చే. వి, 1. కజ్డ, అం భాం ద్వి 36; 2.| వనంటిగరాసాళ” ఆహ ౧, అ. ౧౦౦. 

_స్తంభము. ఉదా:ాపీడగాయ్యమొ:; 8. యం, జే, వి (క కొరకు) రోహితము, 

కోసినవరి మొంసస్యముల్మమ్రోడు=' గీ ,.కొయ య్యళే | బుజు వగునిం,ద దృభశున్సు, "ఈ గుండె లవియ 

శెన్దులంచిల” కాశీ & ఆ, ౧% శీ. దంతము, మింట నొరడు వోయి మైరా ౨ ఈ ఈ 

జ 
తీ 
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ఫర 

ఆం. భా, వ, 29, జో ki శత్రుడ్లగూబ (క. 

ర; 2. ఒకజాతివమీ. “సీ, , గిజిగాడు కొరడు.” 
సుద. వ, ఆ, ౧౯౪, 

కొరద జే, వి ఒకజాతిబేయ "వీ. కొరదయుం 

RED? చం; జడ (39 అట, ౨౨౯౯ కర్ట్ 

కొరద దాని కొయ్య. వాంన రి, ఆం 

౧౮౭. (శ. ర. సౌ, “కరడు మద్ది) 

కొరవంజి, దే. ఏ. (క. కొబిఐ౩ళ్ర 1. ఎబుకువాండు. 

“క, . ,ఇక్క_డిబోయలలో మణీ యొక్కుడు 

చాయలమలల 'మెలంగుకొరవంజులలాన్*'చ ంద్రా: 

ఆ. క౭. (శ. ర. పా. 'కోతోలలళొనన” 

ముది, పౌ ౯9; 2 ఎజుకుజాతి స్త్రీ, “శా 
ఏయేభూములు చూచిశావె కొరవంజీ. . .”శుక, 

౧ ఆ, ౧౦౧; 3 ఎజుకులు చేయునాట్యభంగ 

మములలో నొకటి. “క. ఎజుకో యజణుక 

యటంచుం, గొరవంజి నట్ంచె నొక్క_గురుకుచ 

= దశా, ౭, అ, ఇ, ఆ ౨౮౮; 4 

విశేషము. “సీ, చలుపుచున్నది ప్రోడజాడలం 
గొరవంజి యల తిలోక్తమన క్ళనిలయ సీమ,” 

కవిరా, 3, ఆ, రారా 

D9 

కొరవి. వై. వి (సం కోరవకకః) ఎజ్జనోరంటళే, 
ఆం. భా ద్వి. ౫౨. కానీ ౧, ఈ ౧౩9౮. 

క్రొరసానిగండు. ద్వ సిం కొర్నపగండు, (కరడ) 

కొర్ము.=కొఆకు. “ద్వ, ,.కండలు కొర్కి_కొనుచు.” 
పండి ఛా, పర్వా గణం; పు ౧౫౨ వం, 

కొర = కొలటుంతేం (కొజ్లు, కూలనా) “చు వీతి 

వో కుం డృచ్చెడుగులల గొల్నుం గొ_రవయిం 

జెక్కినరీతి సభౌంగణంబునన్ =”పార్వ-౨)ఆ.౯౯. 

కొర్న వగండు, ద్వ. విం కొ ర్హగండు, దుములగొండె. 

“చ, ,చెపులపోతులు కొర్షపనండద్లు,.,” కాళ, 
౨, ఆ, రర 

కొర్వికేల = కొఅకకేల “చ, చెలగి చెలంగి మాన 
సము చిల్లులువోవగ నేనె చాెలికకొ, పలపుల 

రాచజోదు పృసవంబులపీరిటి కొర్వికి*లలస్ 

పీన. శకుంం ౨, ఆ. ౧౬౯ 

కల బే వి, (ఈ కుక ఓ కొజుంత్యు లోపము 

ఆం. భౌ, లృ, రజ; 2 శేషము, మిగులు, “క 
వొజణ గలకల నగు సజువుంఎ ౨.” ద వారి 

ర్య లా శీలం లు మచి మేలు, “శ 
196 
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ద దాకా అద. 

mm నాననా తాల ల. 

క" 

ఆండుుపె యును కమన్న 6 నొజగాదు నుమా 

సా, ౨, అ, ౧౨౩; క. బవ యోజనము “డి, 

కి చనుడేర నాతనికుషమీదలనం గొజ గలయొక 

మంచికొడుకు జఫంచెలో ద్వి భాగం లా, సం, 

(శర); ర్. శిల్పము, “సీ, కొట పుంచువగ 
డంపుగుండృగంబంబులు, ప అచ్చం అయో, 

౪, ఆ. ౪; 6. విక రను. “దెం కంతేెనికొజ 

హావ 4 

హస్ రోసి కన్నులు మూసీ, చెంత లొక్క టి 

శివ: దలఫోసి.”” దష. హరశ్చం ఉం 

4. అందమా, అం భాం రం 5౬ అచ్చ. 

అయో ఆం. భో. 
అ) ఫ్లై గ ౧౧౯; ఈ ఒకజాతి వేం 

స్క ౧౬౦; 5. ఆపరాభము. “సీ, ..సిరవరా 

ధులమోందం గొజు శల.చి...గీ... పరంగినట్రి, 

వరవముపాతకుం డభూమిపాలకండు.” సాసందో. 

౨ ఆ ౮౬; 10. (5 "పొదలాదు డోర్చులః 

గలు7ఎధ్వని= (చూ. రొ ఆకొజ 

లాడు) విళా. l. ఆల్స ము కక్కు_పది. we 

దొర కొఅకొఆి, 

జగతిం గొజనోము నోచిన జలజముఖుల, శూరెమి 

గణుచి యతః జేల గారఎంచు” ఇను ర, ఆ. 

(సృయో జనకారి. “గీ, “అంతకంటె, 

నము గొజ గాము మావేత నింత పుటై.” 

భారం ఆశ్వ. ఠీ ఆ. ౦౭; లే. మనోపారిము* 

“క,..మాయటివ' రిమాట లు కొటయె”” ఖెర 
కా da 

సభా. ౨ ఆ ౧౯౦; జు “మేలైనది. “ప.., 

కక్పత్నీ వారణ వ యశత్మ్మంబు కెంత గాదు...” 

వరావా?ం ౧౧), ఆః Xe; ల్, హఆగెన దె, క చెథి 

౧౧౧; 2 

మియు నంభాష౫నును,; బలు వివ'హ:బు; 

దోపు "డర దమయం, కలవా*రితోన 

తెగు నధ్యికుల హీనులలోడ నైనం గొజుగా 

దధిపాం” భార ఉద్యో. ఆ రోజ; ౮ శ కుడు 

సమర్దు(డు. “చ,,.సమరంబునకుం గొజ యైన 

వాండ...” భార. విరా, ఏ, ఆ ౧౫౦. 

కొటం(కు. చే. వి, విడు, విలీశము, ఆం, భోం ద్వి. కు 

కొజంత. దే వి, 1. వేయవలనినవని, “క. నాకొజంతం 

డీర్ని వచ్చితి నికీ"ట:తయె యింక నూతునిం 

చెగం జూడన్.” భార విరా, ౨, ఆ ౨౯౮౫; 

2. లోవముం “ఆ. నీవ గురువ యింక నొక్క 
కొటంతయు లేదు,” ఫర, విరా, ౧, ఈ 

౨౫2; తె అవమానము. “సీ, పొరయం గల్లెనె 



కొటి: 799 
పాొండుపు క్ర సతి దున్స సేకుండు సనను చేసిన 

కొఅంక.” విప్ప: ళీ ఆ. ౪ ఓ. దోషమ..! 

“గీ... .నీమీాందికొో జం, పిక గానంగ వచ్చునె 

భార ఉద్యో, ఈ, ఆ. ౧౮౬; ల్. మిగులు. 
“ప నియమాచరణుబువక్షు నొ 

$"69౨త గలదు. ..”ఫార విరా, ౧, ఆ, ౨౧3; 

6. కొట్టు, శూలము.” ఆం. భా. తృ, రోజ, సాం. 

ని. నానా, ౮౬ విణ. 1, ఆల్బము, కనీ శారి 

మేము కులసానపొారుషముల్కు నేమిట కొఆంత 

"తెల్పుమా. ..”దశా. ౨, ౨ ౧౯ ౦; 2. కళ్కు_వ. 

“గ్, పార్టు నొకటి, ఫొజంరగా నూజుశరముల | ఇ 

నుజక నొంచె” భార. కర. 5. ఆ 3౨౧; ౩. 
లా | 

మిగిలినది, “కం కావింపు అన కార్యము,” ' 

డన. (=) ణం రా౨౭. 

కొలఅ(రవడు = కొజంతవడు, (చా, కొజంకవఆచు. | 

కొఆ:కతవజచు. ద్వ, స. శ్రీ రొఆశపడు. ధా 

కక్కువచేయు, జయించు. “సీ. కమలాక్నీనిడు 
Xx ~ బా దూల ట్ర డి నీ వాలం6 నులు, కుసుమ స్తు నషం తూపులం 

గొజ:తవజవ వి, పు, ౨, ఆ, ౧౯౬ 

5" అంతవడు, ద్వ. ఆ. క్రీ" (కఆ:త4ావచు.) l. 

లోజమువచ్చు. “సీ, తల్టీదం డులు నన్న దములుం 
య ష్ ర్ట 

డెలికాండ్రు గురువులు శిక్నీంపం కొజు:తవడుసె, 

పదవ మె లగుంగాక...” భాగం రా స్యాం 

కృంసంవత్సేరంబు | క్రాజ్రత, చే ఆద. ద్ర. (గొజ+ప 

ఆకొట. దే పి ప, వకోవను. “కం పెళికకనంబును 
“9 

కోటు 

aR: జూ కలం కనువశైి,..”' శామాం ఎల్ జ, 

౯, (ముద్రి* పౌ “గీ. వనుపుకేఉజుకొఆ 
౨చుమిసీమి చేజ్తుముక్టీ కన్నుగ్రుడ్లు.. డ్రీం 3 ఆశ? "వెం, 

ల మ 

కంచం క ఈ. ఇకక (ప్రాఃక ప్రతి. షా 

= చతురిసిన కీ 
డ్డి సంతో 

ఛ్ అ వళ్ళో వ క్ వు బర ర లా 
ద్రల్చేయముు మ జి క నము, గ + ఎఇందణ: 

గ్ త చేయింకొఅకో...” కఫా, ౨ ఈ 

౬; 2 సు వ,దానారకము. “కం వేదో _క్షవిధిని 
% 

మేకూూయాడివిజులకొొఆ కె యిత్తు మధషభెగం;బు 

క దశా. ౧3 వ్ ౨౭౦కి. 

అవ్ 

జలమును,గొఆకొజి యీలేనిగుణను., ,..” నీలా. 

౧, ఆ. కళ. కివలీ, ౨, ఆ ౧౨౫; 2. పగ 

“వ, ..అనుహాయోగిని విమ్ణుఫ_కియది సదా మా 

తోడకొఆజకెఅ మానదు...” వృబోఢ. ౨, ఆ 

రోల? శీ. (శేపాదులుదు ఊర్పులు విసుచుట 
యం దగుభ్బని కనుక రణము, “క, తెజబలక డుపు 

లలో చే, డైఆ: బెంగెకుస్రోడ శేయి ద్రిమరె 

దొరె:,గొఅకొజ నూర్చులు నిగుడుచు, తెజుంగు 

నగాటంపుటూమ్పంబె మెర లడ₹న్.” ఆచ్చ-బాలం 

౮౨ విలా కోపి; వగగలవాండు, “గీ, ఆతండు 

...కొఅకొట గాకున్న,యోట వైచునే మహో 

న్నతుందు.” వారి. ఊం రా ఆ ౧౯౩ 

ఒర౭; 2 మటు(గువడు.. “సీ,..కద్భ్ట్భ త్త! కొజకొజలాడు. జే. అ. క్కి, (కొఆకొజలు? అడు) 
మొకటి కొత, వడ్యుండం ద్రిత్యతుపరిచికం | 

బైనది కాగా నీబుద్ధికి, ... హరి. పూూ*౧,ఆ.ళ ౮, 

కొజంతవెట్టు చే స క్రి. (అంతా పెట్టు 

కోపూనులచే దిసుగుకొను. “క. బిజవిజవిభకడ 

కరుగక,కొఆకొ జలాడెద వడేమి,..”” రసిక ౫ 

ఆ. ౧౬౨. 

మిగుల్చు; దాచు, మజుంగువజచు. “క. కంకుఃడు | కొఆగాని చాడ. = జే, ఇణ. (కొజుషాకానివాండుం 

ధర్శనుతుడు వల్కలాంకుడు ఖిముండు గవలు | 

వాయళితక్గనో,క్ింక రులు సెప్ప(దొడణిల్కినింకం 

వ, యోజనకారి కానివాడు అపు యోజకుండుం 

ఆరే ఖా ది వీ౭. 

గొఆంకవెట్ల నేల యే నిర్జునుండన్ =” భార విరా* | కాజ్రగామి, దే. ఏ. (కొఆశ-కామి) 1. పనికిమాలిన 

కర, ఆ. ౧౩౨౮. 

కొజంతవోవు, దే. అ. క్రి, (కొఆ(క4పోవు.) తక్కు 

వగు. “ఆ,, అందుచే, వెంట గొఆంత నోనిపృథి 

పీసురుం డొక్క డు సోమశర్మ ే రింట చెసంగు 

4 కుక ౨ ఈ ౧౪6. 

ఫొంకంచే. దే. వి. (బ్రా. వా) (ెజకచ్చుం వం 

ర సూ ని) కొజవి, ఆలానము. “చె 

న్నెలకొ అకంచుళో యనంగ నిండిన చీశటిమాంద 

తనము. “క. కొజగానికొడుకు పుట్టింగ్ జి 

గామియు కాదు తండి గుణముల జెజచున్. *, 

ను శ ళం; డం చెడ్డపని. “క్క, వెఅవక కలలో 

చేసీన,కొఆగామికి వగచుచోట గుణరక్నను వ 

కుజ... ఊఉ. వారి. స ఈ ౧౮౨; 8. డొన్ద్ర్య్యము. 

“క్క ఎజబుంపదు నేను నసుయాధకు,కొఆగామియం 

= భార ఉద్యో, 3,ఆ ఎకి ౭; & దోషము. 

“ళ్ళ ఇకా ఆగాములలోవల, నొక్కటి సీచ్చిత్త 
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వ తి నెంచపొ...” చెర. ఉదో!. ౨ అ. కొ 5 గ 
౨౧ లి. హాని, “వంచ 

కొఆగాఘి నంఘజ్ల్లు తో 

వళ క, ఆ. ౨౨; స్, 

వీకొఆగాము వైన మము నింత యమెబుంగక సంచి 

వచ్చుచే,” రానూ, ౭, ఆ ౬౯. 

కొజడుం దే. 2. బి. (ఈ, కుఅజడు) 1. స్థాణుచ, 

“వ,..గిరుదంబు లగు మనశ్చతు రా దీంద్రియం 

బులు గలిగి యఖషాలాహోరంబులం వర్ణించి కొజడు 

చందంబున” ఛౌెగ. ౧ కం 

ఆయుధవికేష ము, కొఅ౫.కేల. “ఊం భూరిధ్భతి 

బసీిండజలపోంతకటార్లు: గొఆజ్డు- న్ 

కళా. ర అ, ౯౯; 8 _సంఫముం “రీ ఒకచోం 

దగుల్ప చె నువకార్యక్ దరమెొనరోహీణ 

ఆతారకంబు” అ 

మూర్భ(డు. “5. ,పాంసడి[కవులు, కొజువిం డల! 

బిక్స్ కొన్న ఖ్ అజడులు గాలే” ఊ హారి. ర, ఆ. 

౧౦౬ 

గి 

బి ౨౯౮ జ 

బూని... 

కొఆటిక్: 

నొజుడుకోల డే వి. (కొఆాకోల) ఆయుధపిశే 

షము.' చ కొనలు మొనల్పడంు గొఆడుకో లవిధం 

బున. , .” చంద్రాం ౨, అ గాగ (శ ర పా 

'శొరడుకోలు'ము ద్రి-) 

కొజసుపాణు. చే. అం శ్రీ డొజదుాపాయి 

కొయ్య పాజు చ (శ. రఈ జొ ట్రా) 

హె అడువదుం దేవ్ ఆ. క్రి, . (ాజదుగావడ 0) మా మ్రాను 

కడు. స 

౧౯౯౬ 

కొజనప్వు, దే, ఏ. (కొఆగానవ్వు,) మందహాసము, 

చిజునవ్వుం గర్ ద కొఆనవ్వు కపురంపుంగ్రోవియా 

నన నేల గొనబువెన్నిలరాశి యనలరాదె” 

బహు. గి ఆం ౨. 

కొలను, దే. ఏ. బి 1. ఏకు, విపీకము. ఆం. భా 
ద్వి ౬; 2. వనము ఆడవి. *క, సరసీరువాసంభ 

వుచ్కేనరకుం డేవరము వడసి నమ్హినవాండో ,పుర 

ములు గైకొని కొజుంకుల, తెరున్రులం బట్రించె నన్ను 

దిక్సాలకులన్ ,”” ఉం హరి, ౧, ఆ ౧౬౯+ 

కొటపము. “వై, ఏ. (సం, తుర్మప చ గుజ్జమును 

త్రో మెదునొకానొకసాధనముో ఆం భో ద్వి, 

౧౯౯ హంస, ఫీ ఆ కం 

ఆప్పుః ఇ) ఆ, 

సొఆఅమాలం. జీ. వ శ్ర" 

కొలు, 

£9 

అపాణము. మి. ని. (కొఅ₹ ప్రాణము కొన 
లీ 
యూపికికుట్ట నురు. “క. జుజుజుయకని నెత్తురు 

ఇత. రొద సేయ నణితియొడకిన 

యూచ్చుల్ ,వజివ మిడిగ్రుడ్డ వడంకుచుంగొ ఆ 

వ నన్నికొనుస మ్వైదపున్. *” ఆము, 

3, ఆ. 3౨:3, 

(కొఆడ-శూలు.) 1. వనికి 

మాలు. “క., .నొజనూరినయుతుక లెటీంగి కొం 

దబు నీపీ,రెటి:్మయుం దలంవలో నొల్లరు. ..” 

బాగం ౧౧౦ న్కం. పూ లర; Oo దయమాలు, 

కూరమగు, “సీ. కొజకూలి ఏస మిడ్డకణకు 
రస్కాసిం వెండి. . నీలా, ౧, ఆ. 3౨; రె. సౌంద 

ర్యహీనమగు, విశ్ళతమగాు. “సీ _కొఆఅమా లినట్టి 
దృగ్గైళకములుం.” దానీ, 3; అ, ౧౨౮ 

౧) ఈ ౧౩౮ విణ కాజ్రముట్టు. దే. వి (కొటిశేముట్టు) ఉపకరణము, 
పనిముట్టు. (శ. ర వాం 

దే. అ. క్రి 1. ఉండు. “గీ. .ఒకగవర్ణి 

శాల గావించి యచటం గొజలెి నారాచసిం 

గంపుగొదమవోయి.” రామా. ౫, ఆ. ౬ 2. 

చిలుగు. “పీ. ర్రుంకుగుబ్బ లిం బుట్టి కొఅలుచుC 

గడలవెంబడిం బ్రాకు "సరగలిమంట లనంగుో 

అచ్చ. అయో. ౧౩; 3. అతిశయించు. “సీ, 

కొజలంరజ స్త మోగుణమంలందు, ree 

వర్తికి...” భాగ జ స్కం, కరం; శ. ఒప్పు, 
ఆం. భె తృ, రార; ర్. నిండు. “సీ,..కొఆ 

లుట నిండాట, ..”అవ్ప* ౨ ఆ, ౧౯౭; ర. వగ 
గొను. “క పిలుందం గురుధరణివతి, నజువేతం 

బ్రైణములు భఘనారాలిబలం,బుజని తెగువ ముం 

దటం బెెన్షొఅలుట చిత్సముూన6 బెట్టుకొని వివా 

రించెన్.=” భార. స్తీ" ౨, ఆ ౮౭2 సక్తి. 1 
కొమించు, వలచు. “గీ, ..ఆప్పరస్త్రీీ యొక రు, 

నోవకామినీరూవమై  కొజలి యకనిివలన 

గర్భంబుం మ. నీశ్వరునియాజ్ఞ +” వారి. డొ 

* అఖిలషీంచు, కోరు. కన. 

నన్యాశన మగుమోవతముం గొజులి తా విడు 

చుక గృహధర్మవర్హమున్. ” జార శాం. ఎ 
ఆ, 3౧౦ 3, బంట; వడయం, "క, ,.కొజంత 

వడక యుండి నడపి కొజిలుము శగుళమున్*” 

పూరి ఫూ ౧; ఈ ౧౭౬. 

ఒక) 0 ఆ, ౧౧౬; 2 
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కొఆలుకోొను. జే. అ. శ్రీః Corrs స్వార్థ | చంద్రుల గాంచె... రామా లా ఆ. ౧౪రా 

మున్ఫ శ్ర కోలించూ' ఒహూ. “థీ కలయంగం'. 2 'గోహాడులశే బండ్లు వటకటలళాడ్ంచు. 

గుముదినీకుల మెల్ల నభినవకోశనంప త్తి తిచేం గసొజులు లవ్లీ ని, ,కోకిలాక్షుండు కంక్షునొఆికిఇానియె, అన్ని 

కొనగా కవిక, ఈ, ఆ. ౧౯౭. జివబ్యుండు ఘాోరాట్టహోన:ను శన,” శాక, 

కొతవ బే, ఏ. ఒకానొకకొండజాలి. (శ. వ స 
కొఅవత. దే, ఏ. (కొజువ4-క,)కొజిడజాకి స్తీ (శరం! కొజుకు. చే. న, శ్రి (క కొజుకు్ళ 1. కజచు. 
రొజమి డే. ఏ. 1. కొఅంచు. “క. been) “న వటవట aoe బధలంగొణిీకి. 

కులు,కొఆవిం దల బణీకికౌన్న కొఆజనులు గాలే”. స్వా+ర, ఆ ౧౧. నచేల. 3, ఆ. ౫౨; 2. 
ఊఉ. వారి. ౪, ఆ. ౧౦౬. భోర. ఆర ఇ అ. పడ్డు వటజటలాడించు. (చా. కొజికికొను.; 
౨౨౬; దై. నిహ్వు, “కీ అంభయంకరలంక యం 8. అవహూ3ంంచు. “క ఏటకాటకి యకలంకేయుం, 

చజేదకొంపయే కోవించుఫెని వోయి కొఆవి-|  సటలం బడ్ స i స సదదుదమై ఆ, 

జూండు”రామా. ౭, ఆ. ౭, సాః=కొఅవితో(| నటు నిటు: బోవకు జాలక, చిటిముడిచే: గాను 
డలగోంకుకొను = ఎణీగిమే కీడు తెచ్చుకొను. 

భార. ఆర. ౫ ఆ. ౨౦. ) 

కొఆవికోల. దే.వఏ. (కొఆఏ-కోల) అన్నేయా స్త్ర. డ్ఞకాణుకు లవణ, న్ చంద్రా. గ్ ఆ. ౫౫; 2. 

(చా కొర్వికోలఎ (శ. ర) తికుటు “గీ, కొజుకనకు లేక మూషకకోటి చేర 
కొఅవిచీమ. దే. వి. (కొఆవ+-వీకు ) పెద్దయెట్ఞదీకు. | (కవికి. కుక క్క ఆ. ౨కి; 3. మేవారో? 
కొఅవిచయ్యము. ద్వ. ఏ. (కొఆపి4ాదయ్యము.) 1.| విశేషము. (శర) 

పిశాచ భ్లేదము. “గీ. గగన నునుర్ముద భూమి నేక కొటుకనుజుకు. చే, అ. (క్రీ (కొజుతన్ + ఉజుకు) 
తమ రతికుగ్కునదరు లఃమిసెడుకొపవిదయ్యంబు 1. కలకు మించినవని చేయు, ఆతిసావాగ మొ 

వీ:డె ”నైమ.౨ ఆ.౧౨౨; 2 వొఆంకహావ మున నర్పు* “ఆ. కొటుకకలుకు: గాని కొడు. కన్నం 
7౧న నగుదయ్యము., “ఆ, మజచి కాననమునం డును గార్య.కం, తృమునకు: దొరండు ,. .”భొర. 

కొఅవిదయ్యముం గాఎచ్చియనగ్ని (6 గోరి వెంట స్తీ ౧, ఆ. ౧౭. వారి. పూ. ౭, ఆ. గా రి, 

నరుగుమాడ్కి_”భాన. గి స్మ. ౧౩ ఆ. ౧౬౭.| _ కొజ్డున దిగంబడు. (వ్యు) వణ. 1. (క్రూరుడు. 

కొఅవిచాలుపు = కొఆఏదయ్యను. వంక. చేవ౨ళ. “ఈ చెలంవ మగనిదిస్ము_ చేసన్నం జాకి యూ, 

కొజవేోవు. చే, ఆ. శ్రీ (కౌ se శ్ర తెల్లపోవుః కొఆుకనుజుకు ముక్కు. గోనె నియ.” నిక్క. 

నిశ్చేష్టనందు. నస _. బ్రవ్మమాటలపం నొ | 

వోయినవాణి యేమిటం దేజె ..” చార. అశ్వం 

5౨ 
గం గొడీకెన్. మల్హ్ల. 2, ఆ. ౧౨ 

,. ఆహారము ఎర. “సీ, ,. కొక్కుగుంపుల 89 (ఇ 

8c ful ఫ్ర 

౮కి స్ ఆ fh 

_—_— 

౭, ఆ. ౧౬౦ 2. దుష్టబుద్ధి. “న, ..నీచెప్పెడి 
ధర ంబులు కౌరవులకు వెచ్పవలవదా చారలు 

=౨) అః ౨౨: గదా మో చెబుంగక కొజుతనుతుకునై చెడు 

కొనండి. ద్య. వి, (కొఆ+సంది ఆయము, | 'తెపళ్ళనం బోయెడువారు...” భార ఉద్యో, 
స్థానము. “క. వజతెంచి కరి మదము చే డైఆం| ౧ ఆ. 3౪3; లి. సావాసీకడు. “గీ, చుజుకు 

ప్రొండం బెెర్తి వ్రైయ చప్పణీకమునక్, గొఆ చూప్పువం గాలినకొబుకనుబుకు.” కాళ. ౨ ,ఆ, ౭౧. 

నంది జాడీ ge వ్షౌటుగిన సింగంపుంగొదమ | కొజ్జ అ. చే, వి కే. పి సుంకర ఒబకానొకసస్లమం 

యొ వృమరంగన్ ౨” నిర్ణ. ౧౦, ఆ. ౨౯ొ.భారే, | gn భాం ద్వి ౨౫౪. “ఆం. కొజ్బగింజి ల 

విరా, ౨ ఆ. 9౫౧. గొఆిక్షియు నొక పొద్దు. మెజిచు గాన్న విధ్ధ ము... 

కొతికికొను. దే స. (క్రి గొజుకు-కొను. స్వార్థ పకేల. ౧, ఆ. ౫౨. పం థాన్యవిశేషము.' “స 
మున 1. (ఊడిక డునట్టు) కఆచు. “ఆ,,,| కొజ్ఞలు ఛామలు...ో హంస ర ఆ. ౧౨౭ 

అతనిఇెపులు గూబ లంటం బెజకిక్కిముస్క_ గొళికి | 2. మశ న్థివికేస్టము. ఆం. ఛా. 

కొని దుముక్కు.నం దనసేను సరసి కుజికి రామ, హంస ర, ఆ, ౧౮౭. 
ప. ౧౬౦. 
UU 
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కొట్టు జే ఏ. చొ (దీనిబహువదనరూవములు: | “అ..,కనజేతి; కొలంది సూకీ ్రీడి నెలంి.. 
కొజ్టులు, కొలులు, కొర్టు రూపొంకరములు:= | భార విరా, ౫. అ. ౬౬; శీ. గొప్పతనము, 

కొలీతిన్ , కొర్తిన్, కొజుకన్, కొన్. మొ “క, ,ఈలఆాంతము, కొలందులు నెచ్చంగ నిచ్చ 

1. ముల్లు, “క సొలయక తూనిలగలం గొ,ల్ములం (కక్షలు సుమ్మీ.” పారి ౧, ఆ. ౬౩౨; ర్. స్టితి, 

బెక్టితి నీవు...” భార. ఆది. ఈ, ఆ. ౨౭౦; 2... “ద,..వగచుకొలంది కడ చనియె థీరుండవై 
ఇనువముళ్లు, “వీ ల్రిక్షచావలి! వృ క్షలీల జెన్న గుం వార్తల నవధరింపుము.” భొర. శల. ౧, ఆ. 

గాక బొంగరంబులం గొర్తం బూన్నవలటె...! ౧౦౯; 6, విధము. “సీ. వెడ, తోవ మును చెప్పి వడి 

గ... కెజవపాలిండ్లతోడ వాడించెనేని.” చె. నవ్వు: దిరుగునధ్వగు కొలందినె యమ వృపయు 

శకం. ౨, అం 8౫; 3. మేకు. “చ,..ముల్టు) వ్వర్రవి ఆమా రో, ఆ ౧౬౩౨. విణ, 1, బరి 

వుచ్చి కొజ్జిడిచినచంద మయ్యె...” స్వా క | కూణము గల. “క. . ,వెప్పెడుకొలందియె వాని 
ఆ. 3౪; ఉ కాలము. “ని, ..యదువృష్టీభో కరుణ పెంపు కుకూరా భార. విరా. ౫ ఆ 

జాంధకపీరవరులం గొజ్జుల నిడుఃడు, , వి పు. ౨౧౬; క. సమానమైనది. “గీ, . ,తిక్ళనకొలంది 
8, ఆ. రలంఏం విబ్లా పా, ౧౦౪. = 

వక Ur న చివ ,డింక నొక్క_గుం జెన్నంగ చెందుం 
కొల, దే. ఏ. (క, కొల త కొలై) 1. వధ గలదు.” దశ. ౧, ఆ. ౯౨; 8. అల్పము. “క. 

హీంన. “చ మనసిజ దోన మాండుకొల మాన 
ప ల షు ల్ల a కొలడియె గంరగాగికశయము గుణరత్ననిధీఎ క్ 

గదయ్య తలంచి మొక దక్” చంద. ౪ 
Q ‘Oy గ్రా కో > స ॥ శ్ డ్తీ, సా ముం కర (| 

, అ ౮కి; 2, పాకము. “క. తొలుజన్నృంబునం జావ్నావీ. 3, ఆ. ౭౨; ధ్య ఖే 

వీనృకాలయును చావంబుం గట్టి కడుపక దాని తెజం గెలు:గంగ (బ,వాకుం,గొలఃదియె...” 

యున్న” సొ, వ ఆ. 35; ౧౦౨; 8, వగ భార. నభా. ౧, ఆ. ౭౯. 
“ద్వి... .దశరథాక జని, గొలిచితి బంటవై కొల es జే,న. (క,"(కొలందిల్లాఇడు,) లెక్కించు. 

యిాంగవై ల, చలమున నీకండ్రి జంపినాం క. కొలందియిడరానిశరతతించబొలివోవక చేవ 

డకండు.” రం. శా. యు, 96౭. పు కీ. బాధ, శిల్చిం చొదివిన...” వారి. ఊ ౧౦, ఆ, ఇల 

ఆరి, “క. నిలుకాల నిలువనీయక, కలుహోత్తుండు కొలందివెట్టు. చే. స. శ్రి (ొలందిగా పెట్టు) 1 

బాధ పెట్టగా విధి నాత్మ న్ బలుమాజు దూజుం| గణించు. “క, . = శ్రీవారి నూయాగుణవిభూతు 

గోమటి,కొల యెక్క_డం గలిగె నంచు" గుందుచు | అగుజలనిధులుం,బరగినదీవులు వర్షము,లరయం గాం 
నార్మన్ మలం 5, ఆ ₹౯; లీ. (కొలుచు.| గొలయివెట్ట నలవియె జగతిన్” భాగ. ౫ సం. 

ధాఎ కొలత (వా, చూ. కొలకో లు) ౨) ఆ ౧౬ భోం ర ఆ ౨౪౮; రి. తక్కువ 

కొలయు. చే. ఏ. చెజువు. “మ,..ఆకాశంబునకొ కం| చేయు. “సీ, పొడవుల సడిసన్న యొ డటుల'టెక్సి_ 

డుగాాకులు. .., కలవాం బాడి కొంంకులోనంబడి యమృ్శల పెంపు గగనంబుం సోలంది వెట్టి” భారం 

లోకం బెల్ల వీక్షీంపకాం గలహాంసక్వమునొంచె విరా, 3, ఆ. ౧౬౭. 
 ఎలరౌలీ, ౬ఆఈ ౧౮౭ అం భప్ప్త. ౧౬౨. కొలందివేరు. దే. ఏ. (కొలందిగా వేరు) వట్టి వేరు; అల్ప 

కొలంకువు = కొలంకు. “'శా...కొలంకువు గలంకం| తృణము. “సి...అరంటి,'మోనుల _ వీజనంబులు 
బొందంగాంజొచ్చి...”భాగ రాన్కం, ౧౧౧,| సేయుం గొలందివే ల్లీ రవుగాం గూర్చి చామరలు 

కృ. శకుం ౨) ఆ ౧౬౬ చేయు.” కు నం, ౫, ఆ. ౧౩9౯. 

కొలంది. చే. ఏ. 1. పరిమితి. “ఆ. కొలందిమోలు కొలకన.గోడి = కొనకొనగోడి. దే. వి కుక్కుట 
కుడుప్రుం గడువమి మును.” భార. అను. ౫, అ. విశేషము. “చ. ఫౌలంతుక క్రీందుమోం దగుచు 

౨౬9. శాం ౬ ఆ. ౨౭౧; 2, అవధి, “కం భూవణతూర్వనినాద 'మొప్పంగాంనొలకనంగ" జ్ 

కలంవలో రిపులకు నిమ్హుగు, కొలది: గడచి వచ్చి లావుకలుం గోకిలముల్  కలహాంసముత్ శిఖా, 
లిమి,. “భార. విరా, ర్కో అ, ౯9; ఈ, బలమా!  వళములుం బోరుచాలు నలువంకం (బ్రలిథ్వను 

న! 

——— 



సక S03 ద్ధిగక్ణ 

లీయ లీయ'మై,గళరవముల్' థుటించె రతిశాంకర' మణికి నావ నెనయను... జం బుతు క్రి 
అాంకరశంఖళ ఫంకృతిన్. 5 దారా ఆ, ౨2౬, త్ర 

హొలకొలం టై*వి 0a (నం కలహం) 1, కిటుక్షొడిం త! 

కొలకొలమంచు నుండుసికకోకన దృష్పభ వ్యప్రసూత 

న్మాకెలునిది తొంటినాం డపఫికకేోటులనందడి 

చ 

కొలవగతు:డు. దష త (కొలమఢాపరతుడు జూతి 
చైర; గర్భకృత్రువ్ర.. “క. కొలహోరుక్తగా 

| 

| 
| 
| 
i 

| 
| 

| EC కు వకవ.” 
99 + హైమ వ, ఆ. ౧3. (కొలకొలమకు =|కొలపెట్టు. డే. స క్రి. రొంకఢాప్యై 

కిటకిట రాడు); 1. పకులంమొ. జాని భ్యని| “వ... దీనిమొదలివలయు.. కొలశెట్టరాశు, ళ్ ss 

కనుకరణము. “చ, .,కొలఫొల: es దరావజ ౧౨ ఊ ౪3. 
జ క్ 

దంపతుర్ .” NC e దె, ఆ ౬.౨, కొలము. వె ED సి (సం, గమ్) Te వంకము. (గ్ల 

౩ చికొలము.నం దరయ కొంకోల. చే. వి (క ెలబకోల, కొలక'జ్ఞ్రమానదం మానికం వ్రు గడ కాచికు 

డము, “సీ, పసం మింక తయా నని నల్వ। =...” నీలా ౧,౧ 

కల్పి తివ్వనిఫా ఒకోల యనం, . గీ... చేతు నముదాయము. 

వొనరించితివి నాండు భూతలే.” నువ ౧! కొలంబులః జాల నలకపొన్వల మా:షి యాలకు 
f 
| ఆ. ౧౦౫౨. లాగి య ళ్ ౧ 

కొలగాండు. చే.ఏ. (కొలక 4-కాండు.) (థాశ్వా దులు! | కొలచేరు = కొలశివెజేర. “క కొలచేసలు శెలదూం: 

కొలుచు వాడు. (శ. ర దులు... "క నం, ధో అ. ౧ళకా 

కొలగారిము. చే. ఏ. 1. దాగ్భముకొొలత కివ్నెదుకూలి. |కొలసామి. మై. వి, (కొలముఢా సామి కొలముసామి, 

(శ. ర. బో శ్రా; బి, కాంక్ష. (జ్ర) జారి పెద్ద. " “క, ఆది యువాం దంబకమువంబని 

కొలత, జీ వి వ, (కొలుచు. థా న్ కురిమాణ ము 

(శ. రఈ వా; డి (థాన్యాదులు కొలుచుట, 
(శర వాం శేయూర, 3, ఆ, ౧౫౦. 

కొలనాడు. ద్వ. అ క్రి. (కొలనునుజిడ్డు.) 1, స్నాన కొలారకము, దే. వి కెలక. వంక. మానం 80, (శ 
ము చేయు. “గీ, మ్ 'బేనియ నింకి కినమెట్టకమి:, | రఈషాః “కొలారికము” ముది") 

జేర కొలశాడి పప్పాడిపే5కక్తుపాసణగ న వలి | కొలారము. జే. వి, కొల్లారము. (శ క) 
ర, వష్టగిపురిటియిల్లు,ః వితణాం జెందు: దే టీవాలెంత | కొలారికము. జే. ఏ. ఒంటివేకుః సమలూల కం _గైదువు 

పజ. కవఎ. 5, ఈ ౧౨౫; 2. తీర్ణయ్మాత్ర | "లేర్పజుచుట. అ స్ట్ వ్వ ౨౦౬౩ గర్ క 

కీ. “వీ పిక,పనంబున దాకం. బకివిమాన మ "లేమువసి:డి మే నెక ఈూకం గల్లీనవా ఏకి గొలారిక్ష 
య్ 

వెంట శై సేసీ కొలనాడం నదలుథంగి* కారీ. మంవరాణజెి సొన. ౧, ఆ. ౭౫. ట్రొలారిక 

"వేలు షం కనలా, నచ నాహొల 
న! 

«tf 

'  సాములు వ్యోయెద రని యదముగం చాటి... 

౨ ఆఅ. రా౬ం మంపు = భోరుకకు రమ్మని కటారి నంపు 

కొలను, వై. పి, బి, (నం, కూలమ్, త కళష్ 1. | కొలారు = కొలారము. (క. ర్ఫ 

వెలువ, సీ. మరక క శ్రైనలోక్క_రమ ల పిలసీల్ణం కొలారుబండి = కొల్చారబండి, “పి ౦దోవకండ మై త్ 

గొల నని సన్మణిస్థలము ల. సభౌ, ౧,| గండోపలము లు=శువథములుదుం గొలారుబండ్ల 

ఆ. ౧౨౩. ల్లో కొలనం గరిదంపతులు వద్మకళిక నాగ” శుక ౧, ఆ. ౨౭౧ 
లోొకటి,కాకణి యీసనెళ్త ముకరంద క | కొలికి, జ్ వి 1 కంది ెనుో దష. కొలంకులు రెందు 

అము. క ఆ. ౧౭౩; 2. చిన్నసంటం “గీ కాయ | _ నంగళముల నదుక ee గన్నెల్ఞ: గొలు 
మొనరింవ జలకంబుం గాంవం గలను గొలను కత శాలె నక్కను. యగగొలుసలు నజచేశత మూ 

ద ద్రగిప్టంవ,.. ఇందు. ౨ అ సి యంబక్కింళ్స ౬ కంది పసాజంసం దొడరగి.? 

గొలవన ద్వ వి, (కొలముగావను) కలక శ్రుక్వము, బస. 3, ఆ ౭౭౮. ష్య 2 ముక్కు... నంటీన 

జాగివై రము. “క. తీరనికొలపగయుంబకె,నీ రవణీ | కంటిమాం. (చూ. కొల్కుల ఏ. క్ క్కైము. 
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“పీ భ్యునక్తిరీటంబులు గట్టిగా నవరించి కలికకుం 
డలకులకిెలుకు లదిమి*” దశా. ౨ అ ౧రా3; 

4. బంధము, “కం వలుసల నగవుల నడపుల, 

నలంకల “నవళేకనమాల నానీరవ ధూూ,గులముల 

ర వదనించుఘనునిం గొలి 

వెద వుదిళోస్. భాగం ౧, నృ౦. ౨.౨౦; ర్ 

కంఠము, ఆం. భా. డం. ౧౪౧; 6. పరి పాకము 

హ్ .ఇన్షజను సదరు యున్న ది. కార్భంబును 

నొలికకి వచ్చినది...” వీర. 3, ఆర; 7 
చశము,లొంగుబాటు. మ. కోడి. నికు నే డుముఖనువ 

చిక్తు ,ప్రామి,5ెని గనల్బవజువక కొలికికి రావు” 

ద్వి వారికే. పూ ౧౬౮, వం, 

కొలికిచెవ్దు. చే, వి (కొలికి చెవ్వు. కొలికి గనలవెవ్వు, 

పాదరకూపిశేషము. “సీ, ,కొలికిచెవ్వులు జమ్మి 

ae శుక. ౨ ఆ ర 

వ. జే. వి. (కొలికపూక). కొలికికిం దగి 

వ. (చూ. కొల్కిఫూసఎ 

me . ఏ. (రెలికి4ాముడిఎ జోబుముడి, 

(శ ర లు, 

కొనిపించే. చే న కి, (కొలుచు ధాం ప్రే 1. 

'ధాన్యాదులు మ (శ ర = బి. 

చీవింపంకేయు. “వ, .కులగురుం డగునమృందాకి 
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కొలుమే. చే, న. (క్ర 1. కొలతవేయు.*ఉటా, +అవ్వ 

ధూట్ిక్రా.ల్లన్నులు వేరలు కొలుచువై వడి... 

నష రొ, ఈ వజ్ర, హార, ౧, స్క ౨౨; 2, 

Sls డమ్తునివీరు. , “భక్తీ 

" ఛార, నభా. 5 జ ౧౨౯. 

కొలుపు. 

కొలంవడి. జే. (కొలుచు. 

కౌలు 

భార. అది, 3, ఆ. ౧౧౦; 8, ధ్యానించు. (చూ. 

కొల్బు; &. నమస్కరించు. ఆం. చం. మాన. 
కిగ. ఏం 1. ధాన్యము. “క్క కొలం చవవారించు 

నన్న రుం,జెలుకయు: బందియును మైనయిీాదుర్థ 

ననం,బులం చొందు...” భార, ఆను. 6, ఆ. 

౨౬౧. ఆం. ఫాం ద్వి, ౨౨౬; ఏం దరి “కు 

కొలంచు యవలు నెనగలు... 

భం 

మార్క... వి టం 

- ఆ, క్రి 1. ఇష్టవడు, “క. కావున 

నికు బెడ, చాయలనోవిహగవ'కేణ్య కొలుప 

9 కరాలు ఈ ౧౭౯ 2 ఇన్ట 

మగు. “క. ఈెపీదమాట ెల్లను,సోవవివశు: డైన 
నాకం సొలువవు,...”” భార. ఆను ౧, ఆ ౧౧; 

ఏ. చెల్డు. “డి. తక్కువ నీవట్టి తానకంబులును, 

గొలువ మాయొడం గుటిలవి చారల ద్వి వారిశ్చం 

ఫూ ౧౧౮౪౭. వు, క్షీ, నట్టువుండు కొరలిపించు. 

దుష్టింబు, + 

(శర) స క్రి. (కొను. ధాం ప్రే l. పురి 

కొలుపు. “క. అలిగి దశార్గాధీశు(డు,కొలి పెను 

భగదత్తుమోందం (హరగజము. .. భార. భీష్మం 

3, ఆ. ౧౫౧. రాఘవ, ఈ, ఆ. ౧౨౧; 2 

పుట్టించు. “సి “వీ శచనమండలము శ స్త్ర పరంపరల 

గప్పి కదన మంతయును జీకట్టు గొలువ శై. 
౨, ఆ. ౭౦; లే. కనుగీటుం (చూ. కనుగొల్పు,; 

4. వ్యాసీంపంజేయు. (చూ కొలు. ఏ. 1 

సేవ. “గీ. వారి యొకండ జగత్కు__ర్హ యఖిలభ ర, 

విశ్వగంవా ర్త భోక్త వివేకయో క్త, తలంపుబలం 

ఫును గెలుపును చెలుపు నకని,చెనన కొవింవ నన 

నొండుదిక్కు వోక.” నృసిం. ౪ ఆ. ౧౦౩౨2. 

వందనము. సాం, ని, మాన, ౨౫; ర. జాతర 

ఆం, భె శ్ర, చ, ౧ఈఏ. 

థా కొలత. చంక. 

మాన, ౭౦. [(శఈ ర 

కొొలువానము. డే. వి. మత్స బ్రవ్శేషము, రాజీవము. 

కొలువు, చే. ఏ. 1. సేవ. “చ, ..వ్కృవపుగొలు “వైన 

నాకు నిలువకొ నుక గొల్పదు., ..” భార విరా* 
౧, ఆ, ౧౯౭. ఆం. భా ద్వి, ౨౨౮; ది, ఆనా 

నము. “క, . ,అతండు కటకటంబడి య,కొ-లువు 

వెడలివోయెన్...” భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ. ౮౦. 

ఆం. భా, ద్వి, ౧౭౧. 9. చోటు. “క. ఫొలంతి 



కొలు లర్ కొలు యీ 

సుపు చ యు నిడుమకుంగొలువుగ నట్టడవిలోనం, డామరకొల్కి ప్రాస చేస క్. ee 

గొడుకుం గాంచెన్ *” దశ. ౨౨, ఆ. ౯౦, మం ౨ద్రా. రి ఆ. 3.9 

కొలువుకా౭డు. చే. వి. (కొలువుచాకాయు) సేవ కొల్పు = కొలుచు. మ డ్ మ ce 

కుడు. (శం రల “మ. ..వచాంబుజం బోౌకణిక మ ఇష్టలిం గొల్చి 

కొలు వుకూటము, డే, ఏ. నభొమందిరము. ఛౌరః ఎం దశా న మం౧ం౧ర సంకల ఇ 0౦౬; 

ఉద్యో. రో ఆ ౧౩౨౭. ఇట్టే: ॥ వొలంవుసాల మొ, ష్ష్ భ్యానించు. "జా త కల గ. 

కొలుపుగొను, చే. సం శ్రి" (కొలువు4-కొను.) 1. ఇ మా గచ్చ క కార ౧ అం 

సేవింప నిచ్చు; సే సేవ శయ ననుమగించు. “వ,.. ఈ, ఆ. ౭ర. ని ప suas గిం చెట్టు 
| కోని కొల్ను పోతక:ం బుటె: డమ” ఊ రా 

మునీంద్రా ! నన్నుం గొలువుగొని మిరిందు న. భం. 9 f ప 
ఈ (శ) క « నన క్ అలా "కం ఇను మక 

చుట a శిల్లపురుహోర్తంబులు. . +” దశ, ౧౧ wee క "ess నను 

ఆ. గలా భోరు విరా. ౧, ఆ. su 2 నభ 

దీర్చు, ' క్ల పజ గొలువుగొనన్, గించిదవళిష్ట్ర 

ముగనే, తెంచెం దరణి గగన మధ్య దేశంబున కున్”. 
| శాం: ౨, ఆం 'రో౬౦; 

సాంబో. ౨) ఆ. ఏ8. | 
| సూ, ౧, ఆ, దె 
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కొలువుసేయు. చే, అ క్కి. (కొలువుశాచేయు 1. 

గొన నవం గామం,బున 

జకసీరి చాం నొల్పు -కేనిసస్వమ కాద.” భారం 

లె 

ల్లీ = కొలది, ఏ. (నభవు " స,న్నెవా, మీపుర్త 
నధికేయు; నివసించు, “గీ. భోగివళ మైన గేదంగి | . న స 
స గ్ షా న స. దెంభ్రోళిమైహాలంగా వ్రైయ కకొచ్ది నన్నె 

నకును వగ చుమది. న్నిబం జ ట్ర ర 3 
పూవు శ a జా క టికిన్,జాలి పొర కాగ కా న్యం, 

srt మ వొలంన ' ణ్ క నా న 
తాంత, గుచ్చములలోన నొకళ్న్ని కొలువు ౪13; 2 (వకిమిహ కః సన స 

మె 

సేయుం డేటు లఖిల ర్తుమయవనీ వాటిం గమిచి.” | | 

పాండు. ౧, ఆ, ౧౮౯౧; 2, చేవ చం పొదించు, చకా 

“క సక నొ కా కి ఇ వ, 
క్ర కసీ క లువుసే గర ని మల లెని నా జని సాధి కొల్ను = ఐపో లను తం ధర subse రాశి మొల చు 

యిది మలీమన సవృర్తీ కంబున పొంతంబోవ య. ప ఫి 

నను ద్రేక(దనంబు దోంచున ట్టు చరింతున్ 

భార. పరా. గ, ఆ, ౧౦౬+ 

కాలె, చే. అవ్య ద్రు. 1. మొదలుకొని. “శా... 

భూపాలుం ఉగరాముక్షగేణికిం ఖు... 
నిద్రాసాఖ్యము లానినాలడే మో యంచు...” కొల్బు = కొలంపు. అ. క్రి. ఓ. (వసప్రవడుం. “కం 

వను. ఈ ఆ ౭౬; 2, ఉండి. “చం నృవవర। ్య్వ్యంతో ఆ మిళష్టాడు;నేయంగ మిది కొల్పదు 
చెక్కు. నాళ్ళగొలె నిన్ను గనుంగొన కన్న యట్టి అట భార. ఖమ్మం ౨, ఆ ౨5; డి (వెల్లు 

_ మొౌశవములు వండె,..” (“...గొలెనిక్ గనకుం “డా మాయలు గల్లుదున్తులకు మాయపుభంగులె 

డీనయట్టి నేయు మా...” వావిళ్షవారి పొ) మందు గాక ని;రాయల నుల్లనీల్లైెడుపరా క్రమ 
భాగం ౯ స్కాం. ఏ గిరా లీలలం నొల్పుెట్టు...” భార. శల్య ౨, ఆం 

కొల్కి. = కొలికి, (ముక్కు, నంటినకంటిమూల ఎ “ఊఊ! ౫౨. వి, (నమస్కారము సాం, ని-మాన ౨౫ 

కోఆలు చప్పరించి కనుగొల్కు_ల నిష్వుక లొల్క_ | కాల్చుడు చేతులు. బే, వి, బ. (కొల్చుడుగ చేతులు) 

ఎం శుక. ౧ ఆ ౨౬౮౦ నమస్కారములు, “రగడ. చైక్రకూటమున సర 

కొల్కివూస = కొలికిశ్రూస “ము పొలుపారక శర నకం నొల్వగునోవందునకును ! సొ్ళ్బ సం చేశులునో 

దంగనాతిలక నుంఖోళాశ రంపుంజోొశా, కొలికి | చాంస ఈ, ఆ, ౨౧59. 



కల 

డీ 

దొ అ షర ఇ వీ, జ దంల కొ కొలి = కొలిమి సి మహాస్థలి క ప 

కషప్తసూనంబు లఅంగార వారుబులు, 4. పృబంధ. 

ఈర. 

న వర్డు క్ర శ © చె ల్ల జేః వి ఎ (క వా శ rau పుడు =) 

యా దెం లం ఏ, wn 20 జిలా, అత్యధిక ము. 

“ఊం, .ఫలియిం పెను గు లెల్టం. నొక్షగా"* 

దశా, వ ఈ ౧. కాక ఫ్రీ, ౨0. 

కొల్లంబోపు. చే. అ. (క్కి. గొల్లోకోవు 1. విఘ్న 

మగు, చెు. + నొంది వృథా?న్నృము గాదె 

నాతవను భ కి అ బాశు గాకున్నె యల వచా 

రింవ:గ చెల్లియుకా వనమా కొల్ల ంబోయినకొ 

జూచెదన్'= కాళ, 9 ఆ, ౧౧౪; 2. దోంపుడు 

వదు. "సీ, లం గొన్నవార "లేలిది 

తోట కెల్హను బకుఎచేః గొల్లబోయె.” నుక. 

[(ఆదుది. శ. ర) 

వాం సాద” 
cv woe 

౨, ఆ. 3౬0. 

కొల్ల క క్త, ద్వ. స్ (కొల్ల+క త్త) కొల్ల “పెట్టునది 

కొల్ల కాడు. చ, నిం (కొల్ల + కాండుఎ కొల్ల చెట్టు 

వాడుోచ.వడుచులతోడ నాడం బనీచాలుండ వా 

వలదన్న మాన జాాగడములు కొన్ని చచ్చేతివి. .. 
కొల్లకాయడనై,దుడ.కోలు సేయ సా?త్వి...” 
రాధా. ౧, అ ౨౭. 

' డెల్ల+కొట్టు.) 1. కెల్ల పెట్టు. 

(శ. రడ. అధికముగా సంపాదించు. (శంర.బ్రైఎ 

కొల్లగొను. దే. స, కి. (ెల్లగాకొనుఎ 1, కొల్ల పెట్టు. 

“మ. అవనిక త్రి దే చ్రుచూపుబర కన్యాగండ 

పాళిద్వయింనవ పలాన ణస్థరనంబుం గొల్లగొని,,, a 

స్వాం స్క ఆ, ౮౨; 2. అధికముగా సంపాదించు. 

“గ ఎల్ల వారును "మా&ంబంః గర గొనయగం 

జాడ జొల.... వరాహం ౧౦, అ, ౧౫. 

ర: ) కొల్లవోవు, 

మొల ఫొ 5 బే నం g 
క్ లం ట్రుుదె.సక్క 

2 
ఎ కొబల్లపసదం వ్వ ళ్ హు 

U స; శ్రీయ్ల్లపోవు: భాం) k దోచు 

కొను. “గీ లం ను కోటి 

చొల్లను త నాగం ఫరో కొల్ల పుచ్చి. న్ 6౧0౦; స్క-ంం 

జు రకర? 8, వెజచు “గీ స్త్రీలు దుర్గన గోష్టి 
™ 

కొల లాడు = 
య 

68౮6 హల 

వర్జించి కులమ్బుకీలమును గొల్లపుచ్చక,..” 

కాజా, bes వ్ ౭ 

క. (గొల్ల శాకెట్టు) దొంగిలించు. 
షా మేవ వల్లి* శక్శినను బచాల్వెన్నలు 

దశెం గ్రా గి, 

వుం (బో 
ల్ ఇ ర! ct ళా ౮ 

ణు పి, కొండ Crh వ ౪ దెం న్ బుల్ 

గరువు లెక్కు.చాను, 

సొచ్చుచు నుద్ధశం జనుచు, డశలముల్ బ్రాకుచు 
9 

*99 

me 

౧౯౬ 

చఇచూలముల్ 

బండి తా. పగ, కి, కోరా పు, ౧౮. వం 

కొల్లరి, దే. వణ, (కౌల్ల సా అరి పోంపుడుకాండు. “గీ, 
23 

కొల పల దరి కొల్లరు లొక “గాను. రంగా, 
Ap) య 4 

3, ఆ. ౨౬౫. 
(ద కొల్లూడు. చ. (దోయయకొను 

ను నల్వల చెంప కొల్ల లాడుచు రూఢి కిక్కు. 

చొక్కవు మేని చక్కు_(దవము.” పరము. 3, ఆ, 

రాం; 2. (చక్కగా ననుగవించు “వీ కంత 

లాంచదతాళకుంత లాగరుగంథిగుంతక లామోద 

ముల్ కొల జాడే.” శ్షశాం. Dy ఆఅ, £౮. 
య 

కొల్పలిడు = కొల్ల పెట్ట. (బ్రా) 

కొల్లలు గొమ్ముః లవోవు. చే. ఈ డ్ (కొల్లణం 

“కామ్తులు4-పోవు.) అత్యేధి3 మగు, వృద్ధిన్ ందు- 

“టా, .,వపికభూ3నుఖుఎబు గొల్ల లుంగొమ్మలు 

వోవ...” 

oe 
గొల్ల వట్లు. wae క. 

దశ ౧౦) ఆ, ౧౧౧. 

ట్ర (కొల్ల+పట్ల్టుఎ దోచు. 

మ,.. ఈశ్వురభూభర్త బెడంబకోోట యపనాశ్వ 

వ్రాకేముక సీమసంగరరంగంబున. గ్ ల్ల వట్టువొని 

ల 3౧ 

కొల విడుయే. చే. స, (౧,౨ డెల్ల *విడుచు) 1. చూజు 
౮0 JS 0 

విడుచు, స్వెచ్భగా ననుభవించ నిచ్చు. we 

ఉన్న భనము(,గొల్ల విడిచిన బ్రై వాణు లెల్లం దనిసే, 

పిడిచి రర ౦బు. ..” చెం ౧, ఈ ౭3; 0 వశ 

వఆఅచు, న్వాధీనను చేయం. “గీ కద తలపోంత 

లకు ముం గొల్ప విడుచు.” పభ ది ఈ ౧౧౧ 

కొల్ల వెట్టు. జే. సం కీ (గల్లా నెటు 1. దోంచు 

ను “మ త్తకోకిలం ఎల్ల దంబున కల్ప లుద్ధతిం 

చాలీ రాజనివాసముం, గొల్ల వట్టి సమ_స్టవిత్సము6 

(గ్యూరతేం గొనిపోపదాలి భాగం ౭, నస్యం 

వివిన ద అధికముగా సంపాదించు “గీ, అఖిల 

ప్ర, 
ఖక 

భు హొ. 3 ఠి, 



కొల్లాటివక్షీ, మి* వి. సలిసిట్ట. (1 

కొలామ = 
అ 

కొల్లాపు9. చే. వి కొలాప్ప్రరము, ఒశాన్ 
ర బా 

కొలాబండి = 
య 

కొొలాయ, చే. వి, రా 

కొల్లాయి = 

కొల్లారము = కొల్లారు. (శ. ర డ్రం) 
కొలారు. డేవి. చకుశ్ళాలునడుమ బయలును నాలుగు 

0 

కొల్లారుబ డిం 

నాలారంం జ 

కొల్లి. 
ట్టు ey క్రి. చంపు. (ద్ర) కాల్లుకట్ట. (ట్రై) ge 

గ లకటు ఈ 
యు ల 

కొలుగుంకి. 
ఇసి 

కొల్లేరు, జ, నం ఒకానొక చిన్ననడి; 

గొల § = = 

క్ష కోలా 
టీ 

తీర్థ ంబులును నాడి యవ వినురుండుంనోర్కె మైః' కొన. జీ. ఏ, 1. కొను “ప్రీ ము 

కుం గొల్ల వెట్టె. ' కాశీ, 3, ఈ ౯౧. ! బహ్యాలక్ష్య న) ల , ౧ 

డ్రై) 
కొల లాడు. కే, (దోంచుకొను) “సీ త 

య ॥ | 

ఆహారములు కొల్లాశి కాశ: హారిశ్వే. 

ఈ ఆ. ౮6౪; 2. (ఆవకారించు.) “దు, గొల్ల | 
గన బృెతలమానం జెల్ల (గొ ల్లాడండోం దశా,౧౦, 

అ ౮౦; లి. (అధికము గాం బొందు.) “క... 
కొ,ల్లాడిరి కైవల్య లకీ నమరులం మునులున్ ” 

శాక్. ౨ ఆ, ౨౭; శీ. (కనివితీఆ ననుభరంచు ) 

(ఆ 
శంకా 

“గీ ఇతని, యలరుం బ్రైయంబు కొల్లాడు 

మశుచు: బలిశె.'శుక. ఈ, ఆ. ౨౩. [(జ్రా) 
కనగరము. 

కొల్లారుబండ్. (శ. ర 

చిన్నయంగవ స్త్ర సము, (వాం) ఇటే: 

కొల్లా యగుడ్డ,. కొల్హాయపంచె. 

కొల్లాయి. (ట్రై 

Sy కట్టడమును గలయిల్లు. (శ రే, వా 

బే (కొల్లారు 4+బండ. ఎక బళ నావా 

కమ్ము కంబళము చేం గవ్నంబజినబండిం కస్ మ 

లటు మోట కొల్లారుబండి యెక్కి ,దురదురన రంభ 

యింటికి నరిగి..,” కవల శి, ఆఅ ౨౧౨. 

| 
| 
| 

ఫొల్హ్టారుబండి, ఆం. భా. ద్వి. 5౦౧. 

“వీ వృకవిశే సషముః (శ ర. బ్రా.) 

గరగర (ట్రై) 

జీ, ఏ. నీళ్ళ గుంట (ద్రాం 
శా శు కాలాలు కా మనగా కజతాచ డద లలా మాక అతల గ అం. ఆ స న కటు అం న చాఖాక. 

2. ఒకానొక | 

పెద్ద వెజువు ఉదా: వాకొశ్లటికొంగ లం, (ట్రై ) | 

కొెలువు* (ఆస్థానము) న్; చ ౩౭ కార్వున 

క్రేససచాంచి నృన్ననాః ఆ See ఖి నం 

నదివయ్యా. " విక్తం 5, అ, 

కొలుష్టనుకా ఎడు = కొలువుకాండు, ఆం భౌ దః 

కొవ్వు 

౧రారిః 

= రవ్వ (బ్రో. వొ 

థొన్వెర = కొబ్బెర. (కొబ్బరికాయ లోనిముకు) ఆం 

ళా ద్వి ౭ 

807 

సస మున మనః జుట్టి 

కొన వెండ్రుకలు నట్టి హుమ్లనె యువెయ లువియ : 

హు కనకం ర ఆ. ౧౬కు? రౌ కంచ, గ 

ఆ. ౧౯5౪; 2 కొందు “గీ కొన దిగ 
నీ నో 3 ఆరాక పుట్టంబు ము చ:గు వెట్ట్ ' వార 7, ఈ ౧౧౯, 

న త్ లం కొక్ళు_కొ 

| అ జ : రర యా . 

ధాగ. ౧౦ స్మ డొ 

కః షు. ER bn = 

కొజరువ్... బహు, 

గి, ఆ ౮౫ 1 జేయు, “సీ, ధప్పు: గారం నొనరు 

చున్న వివోలె న స బది 

నులు తెజుబెం స్వాం గ్ ఆ ఈం; 3 ఫొ 

రడుగు. “జ.,.ప్రువ్నముళ్  కొసర ue 

యాన్కి_కి నల్ల నవ్వచున్*” వక్క. ౧, ఆ ౮3; 

గీ. అనుభవించు. “గీ, ..సరీమాముతావిం గొసర 

= వను, ఏ, ఆఅ, రాగీ వి, ఓ అనులాసము, 

మాటిమాటికి వలుకుట. ఆం. భౌం వ్ర. ౧౧౫; 2. 

క్రోవకం “చ... ,ఆ,కొనరు తెలం గెణీంగి కుచకుంఛ 

మలం బక్: దాల్చు...” ఊ వారి. ౫ ఆ. 

౧౨౫; 2 స్రార్థనము, వందలు, “గీ ,,, ఆర 

విటులు కొసరుంమల్క్యు లతో చచ్చి గుచ్చి 

యదుగ” కువల. గ ఆ, ౧౦. శశళాంం 3, ఆ. 

౯౭; ఉ. సరకులు కొనువానికి విక్రేత యిచ్చు 

పెచ్చు, (శ. ఈ వాం; ఈ "వెనుదీయుటం “అ 

కొడుకు సీంగదయ్య కొసరు రేక? భాగ. ౯ 

స్క ౧౯౯౪; 6. wi “స ఒంటి 

కన్నునం నొస రుడిపి యుడిపిల "దళం జాత కఏ* 

7. లోపము, “మ...పొసంగక్ నేం గృతిం 

జెళ్చలాం బరిమళంబుల్ "చొల వొవొ్టాకరాచో ఆ 

గొన రొక్కాంచుక కళ్లె చేనియును. , * పీన శకం 

౧ ౪ 8; రి సంకయముః “ద్యిం జసవనసుక్థాన 



కసె 

మాకును వశ 

a as ఆ. ౧0. క్ర. రాలా నం. 

కుశ్కదర్భః ఆం. భా 

"$9౮ | 
wy 

ఇ ప (నం: కుశ 

కొట్ల, డే. ఏ. 1, దగ్గటయం చ కనుకరణమూ. 

బబ .కొట్దకొట్టన దగ్గుచో .. వ. ర, ఆ. 

౧౯; 2. బు, (సం పచక్థః) ఉలవలు. “సీ... 

కొళ్ళ గంజి. .4*వా౦స. ల ఆం ౧౫౯ -వేం. వంచ, 

ళో, ఆ. ౪౫౫. 

రే 
కో. చే. వి 1. ఊత్సాహసూచక మగుజేక కనుకర 

ణము. “క కో యని తలవడ్డం బోరు భూోరం 

బయ్యన్ భార, ఫం 3, ఆ, ౦౯; 2. ఏడుపు 

నందలిధ్వని క్షనుకరణము “దం ,కో యను 

'చీన్చులు నుప్పశిల్లెడున్.” ౫ జై. ౧, ఆ ౫౭;8. 
కోడికోయిలలకూ:కయందలిధ్వని కనుక రణము. గీ. 

కొక్కు_.రో కోయటంచును గోళ్ళు కూనె.” వార. 

౭, ఆ. ౧౩౭. పార్వ. ౫) ఆఅ. ౨౬౪ కు 

bs లంతయుం గను(గోని,కో యని కూయంగ 

64 స చిక్రభాః 3, ఆ. 3౭; ఓ. ఛయంకరథ్వని 
కలం. “క ,_కో యనుకూయకల్ ,విని చేరిన 

వికృతాకృతిం గని... శుక. ౨ ఆ ౫౨౭; ర్, 

బాటువాడు వేయంశేక కనుక రాము. “డూ... 

దినాంఠయోధుం డ్కీచాయం దదీయవత్న్నిం 'బెలు 

చం బడ సీడిచికొంచుం బోయుడుం, గో యను 

మాడ్చి, . పారి. ౨, అ. 90; 6. (కొనుభాం) 

కొన్ని యెడల'కొనుధాతువున కాదేశము7ా వచ్చు 
న్ది, ఉదా:కోవయ్య, కోకొమ్లు, కోను, కోవు, 

హోరు, కోక, కోన్ మొ 

కోంకణ. నం, పి, అం స్తీ = రేణుక, జమదగ్ని భార్య. 

కోంకణము* సం, వి, ఆ పుం సవ్యోదికిని సముద్ర, 

మునకును నడునుం గలయొ కానొక చేశము. 

కోంకృతి సం, వి, ఇం స్తీ * క్రోం అనుధ్వసనిః పం 

కుక్కు.టములు  వక్కణమునం గోంక్ళతి సలి 
వన్.” రామా ౨ ఈ ౧౦౩ 

కోంగు. దే, న. డ్రీ+ గొటుగు, ముండనము జేయు. ఆం. 

. భందిష ౧౭౭ 

తోచే. డే. ఏ పీణీకికనము. “గీ, కోయ యొుక్కి_౦త 

"లేక యారాచకట్డి.'” నంగా, ౧, ఈ ౧౬౮ ఏణ, 
( 

50 8 కోతి 

పిజక్రీకి, “ఆ. పరి కోంచబంట యొక్కి.౦ చు కేనియు, 

మగతనంబు లేక పగతుం జేరి” అచ్చ. యం, 

£0. అం. భె, ద్వి ౨.౨౦) * 

కోంచేతనము, చే. వి, (కోంచశారతనముఎ) 1, భీరుక్వము, 
కిటీకేగనము. “క. అని తవుదొర దూజెడుధన, 
దుని మారీచ వ్రృహ _సథూ చూ మశుక్కాద్యనిమి 

షరిపుమం తులు మా;ర్కొ_ని నిలువంగ లేక చని3 
కో(ంచకనమునన్..” ఉం రా, ౨, ఆ. ౪౯, 2. 

అల్బ క్షమ శక్కు-వతేనము. ఆనంద. పీకి, రోం. 

కోంచే వాలు. చే. అ. శ్రీః (కో(చ4పాజు) భయ 

వడు. “గీ... వలు పాలు నాక ల్తిం గోంచ 

వాజ,నితం డనగ ఇంతే...” చంద్రా. ఏ, ఆ, 

5౨. వ ర్ ఏ, టీ. సిరా 

కోడు. ల శ్రీ* బియ్యను మొ. చేటలోం బోసి 

ప్రశ్యవా! మ. నీటునటు తవం చ ,,గును 

కులు గోడుచుక వరుణుగుండియం చేండుచు 

టీ" కరు, ౫౧) ఆ. ౧౨౩. 

కోంత. చే. వి, (కోయు. థా 1. కోయుట, లవనము, 

(శు ర); 2. హింసనము, బాధ. “ద్వి. కమలాత్నీ 
తుచ్భభోగముల కాసీంచి యమునిచేం గోంతల 

కమ్ము చేనోర్వ.” దం సా, ౧. భె, ౨౮ వం.; 

తే. ఖండనము. “క వెడగోంతల చెత్తు రొలుక 

... భార శాం, 3) ఆ, ౧౦౮ 

కోంతవట్టు. దే. అం డ్రి కోంత కోయ నారంఖించు. 

(శం ర వాం 

కోంతవడు. ద్వ, అం క్ర (ోంతయపావడుం) 1. ఖండిక 

మగు, కోయఃబడు. ణు మొనసీ హీతమాచరించిన 
మిుండముక్కు కే (తవడె నసుమాటయ గోంచ 

రించె” కానీ, ఇ, ఆ. ౨౫; 2. హింననందు, 

చాధింవంబడు.”గీ. కాలు వేం గోంతవడ లేక కడకుం 

దొలంగలగాలు వేం సోతశవడం జేసి శాలతాంగిళ” 

సా. 3, అ ౧౨౦. (ఇది మొదటియర్థమునకు 

నుదొవారణ మేఎ 

కోంతవడు = కోంతపడు. (నబుకంబడు.) “సీ ఎచ్యోట 

ముచ్చి చ్చు నడేసినాల్యు లం కొండనాల్కాల 

'దాశ6 గోశవడియొ”” ఖిమ. 3, ఆ. 32. 

కోంతి. దే. వి (క. కోతి. త కోందిం వానరము 
“ఊఉ, అకట కోతికి మానిక మేల.” దళొం 

౧, ఈ గొన్న రామలిం, ౧౭. విణ, ఫో(లివంటి 
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చేష్టలు గలడాండు, దుండగీండు. వ్యవ! చాడు కోట, 

వట్టికోంతి. 

సా 1. నిష్వుద్రొక్కుకోంతికి సీవ మె త్తివట్లు. 
రంగా ౨9, అం ౨౨౬+ 

2. తాం వెడకేంతి వన మెల 6 చెజ చినటు. 
Ga య య 

3. కోంతిపుండు ద్రహారాకుసి, 

డీ. కోంతికిం నొబ్బెనకకాయ దొరకినట్లు. 

5. కలమింటికోంతి యెనను "మేలు. 

కోంతికొమృంచి. దే, ఐఏ. (కోంతి4ోగొమంచి.) చాల, 
శ్రీ చోవిశేషము. (బ్రో. బా) 

కోశీసమకజ్ఞ = కోంలీకొమం ది. (ట్రా Kk 

న్ “తిపుల్లలు. డే. ఏ. బం (కరకర) మస్తవుం 

బలకదారములను మోందికి దగిక్కెడిపుల్దలం, (శ, ర. | 

బ్రా) 
కోంచిమౌమిడి. జే. ఏ. ఆంచాళము, కపీతముగో. (దీని 

వండ్డు కోంతుల కష్టము) (శ. రు) 

కోందాడు. చే. ఏ. బె. తాళవృక్షవిశేషము. “సీ, 
ముక్కుుదాడిమ బీజ మొగలింగ కోయదాదు, , 
వాంస ర, ఆ ౧౧. 

కోక జే, వి, 1. (పురుమునివ స్తు “కీ. అపుడు 

గురుభెమ చిత్రాంగి యలమి బలిమి నొగిసివట్టినం 

బె కోక విడిచి చనియొ” సా, ౨ ఆ. ౧౩3౨. 

పరమః౧ ఆ, 3౬; డి, స్త్రీ లుకట్టుబట్ట. “సీ. కల 
టలం గూడదు తొలంగనీయను పెంట మో౭ 

గాళ్లపెం గక మెలంగనీదుళిదశా.౧౦,అ.౧ ౦౯. 

కోకనదము. సం, వి, అ. న 1, ఎజ్జకలువపూవు; 2. 

ఎజ్బతామరపూపుం 

కోకటించు. చే, అ. శ్రీ కో యను “ద్వి. కూశటి 

నిఅుపుచుం గోకటించు చును” వండితాొ. పర్వ, 

రీకొిగా పు, ఊఉ పం 

లోకము, సం వి అ, పుం. 1. జక్కవ, 2. కచ్చ; త. 

టకొమ. చే, ఏ. (కోట+-ః గమ దుర్గప్రాకా 

కోటరించు. చే. అ. క్ర" 

కోటవి. సం. వి, ఈ. 

కోటానంగోటులు, మి. వి, బ* (కోటులంచకోటులు- 

వక్ర 

కై* వి, (నం. కోటి, క కో) LL రాజ 

'ఛానిచుట్టు నుండుష వారి. ఆం. ఫె ది, ౧౨. 

చెష. ౨, ఆ, రి; 2, చుట్టుశు చ్రాకారము 

గలిగి రాజవానసాన మసప్రకము.. “సీ. కోట 

యెసుఆ ఇప్పు: బాటించి.. “భార. కౌ, ౨, ఆ. 

ేటవంటిన మిక్కిలిరక్షకము. “క్, 

ర్ట నార, జవ 

కలా 

న కిక హవి. 

౨౯౭. చీ ౨, ఈ a 

టంయు చే. నిం (ఈ కేట్టాన్ ఎ) గ్ర గుత్తా రాడు. అం. 

ఈ దం మళ. 

* కంపం వ్ (౮ 

సః ల్ మ 

a 

కీ డూ గిం CU; నిం 

రశిజు 

కు. య్ సు. 'జాడంబట్టగమాకోట 

gre లీ ళ్ మస ణల ఆధ ఎ మ్ జ నన్నా 

వోలె. ఆము, ౨ ఆ, ౫% సీలా ౧, ఆ 3౧ 

కోటము, సం. ఏ. ఆం శు Li కోటు 2, కటిలకం 

కోటరము. ఉభ, జే. వి కోడలీకనమ్మున్ను వా 

త్వము. “చ. అరయమిం తేనె నమ్మవో పురుషుని 

సాలికికా బతులువోవల. సీరలతోన యేను 
జెచ్చెరం జని కోటరంబు వగం జేయుదనో ,. 

భార, ఉద్యో. 3, ఆ, ౧౧.8 సం పి, ఆ పుం 

నం వెట్టుతొ జ్ఞ, 

కోరాడు. “పీ, చిజుకయె 

గురుతరస్టితి రొప్పి కుప్పించు: గోలమై లీలమైం 

గోటరించు.” ల వి, ౨, ఆ. ౧౦౨. 

స్త్రీ ఓ. నన్నిక; 2. దుర్గాభేదము. 

చెక్కు_కోటులు-ఐచేకము అనేకులు, “క. వోట 

కములు దక్షిణగాంనోటానంనోటు లొని. ,. 
విక్ర. ౫ ఆ. ౧౩౦. భె. రా, యు. ౨౬కి+ 

“క. కోటానంగోట్లు వచ్చిరి.వీటం గలరసీకు కెల్ల 

"వేదుకం ఆాడన్.” మల్హం మి ఆఅ ౭. 

తోడేలు; ఓ ఈక. కోటి. యు. వై. ఏ. (నం. కోటికి). నూటులక్షల 

కోకిలము. సర ఏ, ఈ పుం, 1. కోయిల; రి కొఆఏి; సంఖ్య. “క, కోటికి చె త్తివృువడనల వేం నోము 

ఏ. ఛందోవిశీషము. 

కోకిలాక్షము, సం, వి, అ. పుం. ములుగోలిమిడిసో, 

కోగెల. వై-వి, (సం. కోకిల పీకము, కో వెల.(శ.ర 
కోచము. సం, పి, ఆ పుం. సంకోచము, ముడుగుట. 

విణ. (ఆ. ఆ. అ 1, ముతంగనది; 2. ముడులం 

జేయంనది. 

టి-డ్డు బంగరుమళిగల్ య. ౧, ఆ. లారా. “కం 

అన నిట్టిపలు వయజిపుల,కును గోటి! బడగ యె 

గుణీ యగు పెద్దన్ నిను నవ్వ రాదుగా క ట్లొనరిచి'తే 

పెట్టిలంచ మొనంగనె నీకున్. "కళ్యా ౭,ఆ. ౨౭. 

(కోటికి బడగయెత్తు = కోటీశ్వరుం డైనట్టు 

చెండాయెత్తు,.ఘశుం డగు అని భావము చే. బి, 



రక్తి 310. క్రోశీడ్రి 

జీధ, చారుడు. “క ఇడ వితీగి యడనిః బిడి | కోఠరము, సం: వి, ఆ పుం అంకోలము ఊోడున, 

యడ, నెడ గట్టులతుదలం గోటి యిడి లోగడ | కోడం జే. ఏ. 1. ఒకవీధమగనాబు, ఆం. భా. ది. 

కన్, దడుకు 'కాికంచి 

యించె మంతి గుదభటయుతు:డైల ఆము. 3, 

ఆ. ౧౭. (శ. ర పాం (కోటి 

చర్పబుచు.) నం, వి. ఇం ఈ గ్ కే. అంచు; 2, 

చివర; ఏ, వింటికొవ్వు టీం పు 

క 

కేటికాండు. చే. ఏ. (కోటిషాకాండు. స్వార్థమున) 

బారుడు. “క వారిణాజినో త్రరీయుండు) నిరా 

యుధుండు నగుచు నతనినెల వగునడవిన్ ,జొరం 

గోటికాం డ్రు టెక్కెి_ముషరికించి యొణింగి 

కలయంబడి కూత లిడస్-” ఆము. రా, ఆ. ౨౬ 

(శ. ర పౌ (కొట్టికాంద్రు- పాఠాంఎ 

సోటికొండలు = కోటానయగోటులు. ఏణ. అశ్యధిక ము. 
అన నృపులపదవాల లే ఖల శెల్ల మాభు,జ్యాగవాల 

శేఖలే మాల మనుచు గోటికొండలుగ ఛాన్య 

రానులు వండ వీట.నుజనభ జె నై కవిఖ్యాతి శూద్ర, ద 

జాలి,” ఆము, ౨, ఆ. 2 ౬. “తరలము, . .నన్యమ 

కోటికొండలు వండ...” నిర్వ ౧౦, ఆ. ౧౬౦. 

కోటివర్ష * సం, వి. ఆ. యనుగంధ 

(ద్రవ్యము 

కోటీరము. సం. వి, అ, పుం. 11 కికీటము; 2. జటా 

జూట్రము*, సం. నైవం ౧౧ న. ౧౮ వో 

కోటేరు. దే. వి. దుక్కికిం బోవునపుడుగాని దుక్కి యై 
మరలి వచ్చునపుడుగాని దుంవమోందు గా కాడికి 

కగిలించిననాంయగలి, వివర్తయబద్దలాంగలము, ఆం. 

ద్వి. ౨౩ ౨. “సీ. మో బేరువడి మంచికో టేరు 
వెట్టిన ముకువు చూవళ్రైడుముక్కు టెక్కు.” 
వలీ = 3, ఆ ౧౧౭. 

dS Gs త్రై ఏ శ్రేక రా 

ద్ద . 

కోట్టము. నం. విం స్త ఫ్రం, మ. 

కోట్టారము. నం. బీ, ఆ, నః l. కే ము; 2. కొలని 

నుట; ఏ నూయి. 
లు 

కోోట్ర్కము, జే, విం కోడ౭కిళము. అర్హ 'వై వాహిక 

య యావ్య, సనంబు es గాెన్నేండ్లు 

దు డ డ్రకోట్రదా లును” షిపు ౫ ఈ ౧౮౭ 

జు, అః 23. నిరం. D5 ఈ లా 

సమూకులగుడినిల వసి 

యిడు = వాతుల 

ర్. నూజు 

లక్షలు; 6. మం 7 (జిత త్రీ భుజ 
కేక క మున భుజకర్ద ములకు ఖిన్నమగు లవేయవ 

3౫ రా . షా 2. ఒళనిధమగుపొద, కంప 

ఉన్ఫ్రీర్ణో నలతుమ్మ గొటి? కోడ, ల “మొద 
లుగా మ కరేవలన్ని యు. .  కాంన కీ, 

ఆ ల 

కోడి = కోణంగి. “ద కేడంగిగతి చాలు చాడు 

మనంగ, వేడుక మతిం దొలంశాడంగ నాడు 

వండితా, పురా ౧౬౬ పు. 

కోడం ట్ర ము = కోడణీకము. “క మీ రమణీమణి 

నీకోడం.ట్రము చెయియగోరు కథా, ౭, జ, 

౮౯. ఆం. భె, ద్వి, 6౧౧. 

కోడం ట్రికము = కోడలీకము. *క,...సకి నాతనుజు 

నకు నీవు సతివై కోడం,ట్రిక మెపుడు 

సీ-మొక మే నే చెబు, ..ఉారా. ఈ,ఆ.౨౦౬. 

కోడబడి. జే. ని. భత్యువిశేషము, (బ్రాం కోడిబడి. 

శ. రు వాంసం, ౧, ఆ. ౧౦౫% 

కోడతికనుం. చే, ఏ. _ (కోడలుటికము) కోడం 

తనము. “చ. వలుకువెలంది రమేయువినవజ్జలం 

నోడతేకంబు సేయు...” రామా. పీకి. ౨. 
(ముద్రి, పా కోటటీకము. శ, ర, "పా ఆం. భా, 

ది. ౧౧౧. 

కోడలితనముం దే. వి, (కోడలంషాతననుఎ న్నుహి 

త్వను* “సీ. అత్తగా రని బత్తి నడుగు లొత్తుచు 
శచీపనజావీకోడలితనమునెజవ"”దళా. 3,అ.౫౦, 

జీసిలిని 
WE 

కోడలు. దే. వి. బె. (కొడుక4-ఆలు కొడుకుభాగ్య, 
“క్క లలితొంగిం బడనెం దనకో,డలిము+వ 

ముకంటెః గడు బెడం గ గురూపో,జ్ఞ పలకాంలి 

గలుగుదానిన్ ...” 'భౌెర. ఆరం క, అం ౨౬౬ 

పొడు. ౨, ఆ, ౬౦. 

కోడాడు. జే. స క. 1 కొ “రాడు,కోమ్స. షం 

ఇవ్వ్యథంబున నవ్వేదండంబు లాండొండ చండ 

కీ డ౯ా నో డాదుచుండుో నృసిం. ఈ, ఆ, ౪౭; 
2. (ప్రాణము) తీయు. “మ, = , అమక్తానిశరాలంబు 

శవానో నారాయణుప్రాణమ. క రణములోం 

సోడాడం జూడన్ 3౬.” న్్! హరి. ౬ ఆ క 

కోడి. వై. విం (నం కుక్కుట? క. కోటి కుక్కు. 

టము, ఆజ్ఞవాలు. ఆం. భాం దర, ౯౨ బం కోట్ల. 

కోళ్టులం. ప కొక్కు.రో కో యటంచును గోళ్ల 

న్నుష. 
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కూనె జార. ౭, ఆ ౧౩౭. “డ్, పూములు6 “కీ కంకీరుజారబులం బుండికన్నులం ఆక 

జేట్ణనుం బనులుం బందులు గుక్కలు మిలుం మర్ కోడిపీటల్ క, భం. కళ, ఆ డ్ 

నోట్లలున్.” పూర, అశ్వం ౨, ఈ ౧౧౭. కోడిఫోరు. ద్వ. వి (కోడ్జాపోరు) కో 

కోడిగ. జీ, వి. (ఈ. కోడి) 1. హారము. “కీ కోయ ద్యూకబిోేవము. ఆం. భా. ద్ని, 3౦౬ 

శోడెక: గుపుకోడిగల నొనంగి గురిగింజలను దీపీ సి కోడియ, జే. వి. కోడెదూడ, గి క్త, ఆన 

ON 

ఐత 
సరము గూర్చు, స పార్వ ఒక 9 ఆ, ౨౨; ర, రత్న యలను బై టె, ప ర్ my కక, డల వ కంచం 

ములయిరువదింటి సంజ్ఞ. (శ ర) స 
కోడిగము. బే. వి, 1. "మోసము, “క. వీడక యిట్లుల | కోడిజెప్ప,. దృ. వి, (కోడిషాజెవ్పం నేతకరోళవశే 

జ ప్ క్ షు ww 

నానై.చేండులు వివారింప గర్భ మిరవుగ నిలివెకె | వము ద్వి. చెచ్చం షం వేడి శ్లాన్సు -పెషినదెలో 

వ్రీ,డావతికిని నావారి,కోడిగ మే మనుచుం జల్ప టో కె ఆ. ౭౮౭. 
గుణరక్న నిధీ. న డు వారిశ్చ, ౨, ఆ. ౧౯; గై 5 = నోడిగం (ఈర 

శృంగార కేస్ట. “ఉఊ,..ఈకోంతివిటుండు వేయు | కోడు. బే, ఏ. బె. 1. (మంచముమొ. వాని కాలు. 
"వెడకోడిగము శ్ గని మాటి వత్తుశే.'భల్దా. ౫, ఆ.| అం భాం ద్వి. ౧౬కి. దకా, ౧, ఈ ౧౩౪; 2 

(శారు అని, ౧, ఆ, ౧౧౯ శీ. పరియాచకము. | _ఊోకిదరి సీటివల్టముం “గీ. నీరుకడం గోళం గూడి 

“క్ర అతులిత వేద వేదాంకచర్చల బ్రవా మైనం మున్నీట్ం గవయు;” ఎనలుబడీ వాహినుల కెట్లు 
సోకిగ మాడుహాంసేతులు.” చెన్న” . ఆ! మొరయ వచ్చు, వార్డు కేడ్ంటేకి వలప్రవవిక 

జీ. కాంశౌకనము. “గీ. అధ్వగులు హోడగములకై. మైనుమంగళ్ "తృంగ గొతళమినంగ కయొదరలో 

యాన లెల్పంద్రైంచి శాఖావితెనముళ్ ద్రుంచి | భీము 3, ఆ. ౨౨+ ద్వా. జ) ఈ ౭0; ల. శేఖ, 

వై వమోడుపడియుండె. ..”శుక.3, ఆ. ౪౩౯| గీఈ అం. భౌ కృ. ౫౩. [కర బ్రా) 
వణ. 1. చెడ్డది. “గీ. కోడినపుగంతుయాకన | కోడుతాణు. దే. ఆ క్కి వండిన మైరు మిక్కిలి యెండు, 

కోడి వ్ర కోడియి కూసెం గొక్కురోకో కోడె. బే ఏ. 1. కాండి మరవం దగినదూడ, | త్త 
యటంచు.” అహా. 9, ఆ. ౭౧. విప్ర, ఏ, ఆ, (శర్యూ; 2. నోవు మొ. దానిమగదూడ, ఆం. భాం 

ళోరా జం వ వ్యర్థ ము, వనికిమాలినడి. “చ, వని మణి ద్వి 2౬.౨; ల. ఎద్దు. “టా. . ,కూలపాొణీకింా 

-తేనికోడిగపుపొవని సీ వొక ప్రోది సేసి, . విప్రః లాక'బేమొ కుంటివ లె: గన్నడుచున్నుది సస 
ఎ, అం రా2, చే,కేళల "నెక్కు_చు చుం దిరుగ శేళ్టీయె,. క్షు 

కోడిగంచు. చే. అ. కి. కూడు, రమించు. “సీ. గొల్ల | ర) ఆ ౯౨; ఓ గోవన్పము, పహ “ఆ, 
యిల్హాం డ్ తోం న చేసి కరకామినీ భక్తు. జెందుం జనిన: బఅ తెంకు "వెను వెంట నోవు 

సపళోదరకం జూప పారి, పీకి ౧౭. స క, వెంటం దగులుకోడెథంగి” భాగ ౯ సం 

గ 

ర్ rh 
వరివానించు. “సీ. మండువేసదినాంటిమారాండ అంగ; లి. ఏటుయడు “గీ అడగినంకయు కో 

ma రా శి దం నికి 

దింబంబుః నోడ్సించుకసిండ్గుబ్బతో డం “కాళీ. యిచ్చినట్టి కొ త్తృకోడె: చాన, కవికం కి 

౪ ఆ ౨౯కి. ఆ. ౯౯. విణ |. we కడుచువాయం య 

కేడ్గీడు. జే. వణ. (కోడిగము గా ఈడు 1. విలాన “జా కామాంభల్ జెలనాటికోడెవిదవల్ ,,.” 
2 క వంతుందుం (కర్ట్ కుంశచెసీలకు నిచ్చి కోడిగీలకు శ్రీ జా. అలంళ దక్క రసా అఆ ౧౩౫౦ oy ముద 

నిచ్చి మిన్నక వారకామినుల కిచ్చి. న్ విక్రం ౭ “మ్రదవుకాణెవటులకు...” వాంస ౧, ఆ. ౨౧౨; 
కశ ల. శ | _ 

ఆ. ౧౨౦౪; 9. ఫొంటబెవాండు, లక్స్ కతనంషంబు 8, మగడి. గీ. .ఎవరి,నెడెకిక్రొ ములః Bm 

నకుమాధవసత్యభామల గుజ్టైల లజేసినకొడిగీ దు.” గదిసి కో డెశజుపులను చొచ్చుచు, నిలయ 

పరావా, ౨, అ. ఉ౮౦. చిత్రభా. ౫%, ఆ. ౪౩3. ఆ, ఈఏ 

కడిక్సీంజం వెం వి. (కోదిశపీ-ట ) అనుకర్ష ము, నొగ | కోడెకాండు. డే, వి (కోడెశకాందు. స్వార్ధమును 

చివర (క్రింద జెత్తుగా నుంచెడుమో పుదుకొ య్య. 1. రరుణుండు. “సీం. మించుబోండ్లంగూడి జల 
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కిరి. గావించుకోడెకానికదలీరువిల్కాని నన 

చక్కదనము వాని.” వనం డి, యి, బి౪ ఆం, 
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కోణపుండు. భం వి, అ, ఫుం నై రృతుందు, కాల 
'జీందు, 

భం. మావ రా, 2, కచూరుండు, జద్వనమునకు6 కోణము, నం, వి, అ, ఫుం, 1. ఇల్లు మొ వానిమూాల; 
బరార్యదళశయం దున్నవాండు. ఆం. భె. ధర 

యి౧రా; రి, దిముదడు. Wt ధను లగుకో డెకాఎడు 

కును దంెడిజున్ను లం, .. 'రాొమాం ౧, ఆ. ౧౪౧. 

వవ ఒర జట మీద 

కోడెకొండ డే. ఏ. (కోడెళుకొండ హిమవక్పర్న 

తము. (భూమిని చేనువ్రగా హిమవంతుని దూడ 

గను జేసి పృళుచకృవ_ర్ది మోమధులం పిళుకుట 
ఫురాణ్యక్రసిషస్థముఎ. “ట్... ద్యాత్రికింబన్నిన 
కేడెకొండ  సుడంచాటునం దాక్నెం దదంక 

మివ్వుడున్.” కకు, ౧, అ. ౧౯౪. 

కోడెగాడ్ను. జే, ఏ. (కోడె గాము) మందదూరు 

కము. “సీ, నుబువకే లున్నవి నెజయ క్హైర్గం 
బును గందకపుములకో దెగాడ్చుళములు.” ప్రభా. 

న్నీ ఈ ౭౪. | 

కోడెకనము. జే. వి, (కోడెషాకనమం) 1. చకుచు: 
దనము.(వ్య్య); 2. ప్రాఢక్టము. “సీ, , జవ్వాజి 
కస్తూరి కలుకుగుబ్బలం బూయుకో డెకనము.” ఉ. 

రా, ఇ, ఆ. ౧౬౮౫ 9. విటక్గముం “డఊ. వచ్చి 

పురంబుచాకిట రుచారపుంగో జెతనంబుతోడం 

గన్ని చృక వచ్చుచేడియల నెచ్చంకించుచు, , 
విక్ర. రా ఆ ల 

కోడెత్రాచే. డే. ఏ. (కోడె+త్రాచు) వదుచుత్రాచు 
పాము. “సీ,..కోడెర్రాచును ముగ్దులాడినట్టు.” 
చేణుం,ఇ టే: కోడెనాగు. మొవాల్మీ .౨,ఆ౪ 3. 

కోడెకాతు. ద్వ, వి (కోడెాకాతు పృషభవావా 

నుండు, శివుడు. “సీ. ఇటు కోడెకాతు మై నిజ్ఞ 
సామల మే:ఠసొంపు లీజడుకొండం జూచి 

నాడో” నరన. నీ ఆ. ౨౨ ఇటే: కో డెవయాళి 

వజీరుందు. శుక. ౨, ఆ. ౨౪౪, 

కోణంగి. బే. వి. (త, కోణంగి” ఆంగములను వికార 
ముగా జూవీ జనులను నవ్వించుచు బిచ్చ మెరు 
దాసరి. “సీ. ఆశించు నెపుడు నత్యాస క్తి నమృవో 
నటుడు చేనగరిం గోణంగి యగుట.” వైజ, ౧, 

ఆ. రల వహాంస ఏ, ఆ. 2౯ 

కోణంగితనము. డే. వి. (కోణంగిశోతనమయు.) కోణంగి 
వేష్ట్ర వెక్కిరింత. (శ్రా 

2. మూల; 3. అంచు. డీ. కుజ గృమాము; ర్ దుడ్డు 

కణ; 6. శని గ్యవాము; 4. (జిక కెంకురేఖలు 

కలియుచోటు (మూల. 

కోజాలనొంపి. మి, చి. (కోణాలు శగొంది) మిక్కలి 

యియుై న వీంకటిమూల. “మత్తకోకిల. . .క్ఫోణాల 

గొంది: నళంబు నఘ్బుజనంబు., . =” పొండు. ౫, 

ఆ _*గ2౫. (కోనాలసొందిళ మాద్రి.) 

కోతీ, డే. ౧. (ఈ కోణ) ఆంతకప్రురము, “శా. కోశ 
వాగు చారి నిల్చి, .. నృ పాలం. డంతిపురము9 

జేరు ద్ర మోదంబునన్ +” కవల ౨ ఆ ళం, 

కేదండము. ఊభ. జే. వి. (క. కోదండ. త.కోోదండం 

దండనసాధనవిశేషము, జేరము చేపిన బట్టించి 

చే లాడంజేయుటడై మోందం గట్టినత్రాడు. లన 

తొడలు దడి పెట్టి కోదండ మడరం ౫ట్రి,కెడ్ట లె 

బెట్ట: బట్టిం చు లేపు మాపు.” హంస. 3,ఆ. ౧౪౧. 

నం. వి, అ. న. 1. విల్లు; 2. ధనూరాళి. పుం, 

1. కనుబొమ్మ: 2. బేశభేదము. 

కోదండరానుములు. సం. వి, ఆ. పుం. బా థాన్యవిశ్తే 

షము. వాంన. రి, ఆ ౧౨౮ 

కదండి. నం. విణ. (న్, సీ, న్ విటకాండుం 

కోదృంగము. సం. వి. ఆఅ. పుం. మంచె. ఉన కోదృం 

గస్తు తమంగస్సా్యాజ్ *” అమరవద పారిజాతము, 

+ నం. వి, అ. ఫు కోరదూవము, ఆట. 

కోన. చై. వి. (నం. కాననమ్ ) 1. అడవి. “ఆ. గోల 
యి ట్ర కాణు-గోన గో నిన్నొంటి, డించి చనంగం 

జనునె, అచ్చ. ఆర. ౪౯; 2. తోట. “చ... 

మలర్జియలు స్రూచినకోనలు. , .” వను, ౨, ఆ. ౨౦, 

3. చేశభేదము. “సీ. కోన బి బ్రేళ్చెం గొట్టానం 

దగిలె.”” స్వా, ౧, ఆ. 32; 4. నోసమూహమం, 
ఆం. శే 31; రీ. (నం. కౌణక$. క కోణ, త 

కోణక్.) మూల, శీ (కొంజీంకటులు (క్రుముకో 

వల కోనల,...”సా, 3, ఆ. ౨౫౨. దళ. ౫% ఆ. 
౭౧; 6. లోయ సీ. యందర తై లంబునందు 

నెకానొకళోనలో. ..” దశా. ళో, అ. ౭౮ 7. 

కొన. “మ ,.కన్లోనలక్ దరద (మొ;క్కుడు 



కోన 813 వవ 

దషోంజిన్ ,. వారి, డడ. 5, ఆ, ౧౭౮ “పొందడు. జము, సం, వి, అ. పు, కే, కీరుక; 2. ప్రకోవము. 

౧) ఈ ౧౬౧+ కోజయికం నం, విణ (బు, 8" బు కోపింవం 

| వో 
| 
| 

కోన తెంకి. ద్వ వి (కోన తెంక్ర)ి కోతి “కః 

ఆక్కో_న తెంకిబంట్ల. . అచ్చ, యుః న అ జంటలు కతు 

కోన తమరి = కోన తెంకి. అచ్చు, కిష్కిం+ ౯ న 

కోనమనికిపట్టు = కోన తెంకి. అచ్చ. కషి ౦+ ౧౧ నలిగించువాండం; తే, 9 జు 
+ WU 

కోన మెకమా. చై . వి. (కేన? మెకము.) కోంతి. అచ్చ. | కొపించే. నం, ఆ = రోవగించు. “ఆ కొడుక 

యు. 3౧౧ పాటు చూచి కోపించి కాళింగ,వరె,,. భార. 

వోనజీండు. ద్వ. ర్ం (కోనషా జేండుం వె రృతుండు; భ్ ఒకి) = డి నం క్రీ" కోవవడు, “దు, 

మూలజేండు. (శ. ర [నమూన ౭39. గరుశాస్వార గరిమ కైనబుధులకా నోపందలా 

హోనవంక. ద్వ, వి. (కోన౫+వంకం నెలయేటు. వేంక. త పతి, ౧౩. డ్వా.౭,అ. ౧ 14 

కోశనెలు = కోచేలు. *క...కో నెటు బుస్త వాంగ క వోకపింతేకొను. మిం 

+,” వాంన, కే, ఆ. ౨౧౦. తుళు )కోవవడు. ' 

క సన ద్వ. ని. కౌ. (కోనగానీజు )(క, త. కోచే3.)'  కొంవయే కోపించుకొని ఏ 
పుష్కు_రిణి, చుట్టును మెట్టు గలిగి చదరముగ నున్న ; రామా. ౭, ఆ 2. 

చెబువు: అం, "భా. చవ," ౧౬౨ 'వోపికుండు. సం, విణ. (౨౬ ఆ ఆ) కేోపంవు 
కోవక తె. మి. విణ. Beans ) శోవము గలది, బడినవాండు. భార. భీష్మ, ౨) ఆం 83. 

ఎపీ సుతు (| యకలంబు నికు క్ట నుగ a టు చే. ఏ. (క కోపు. హై కొవ్వు 1. నాట్నగతి 

కొడుకు: గాంచిన యట్టికోవక త్రో కీ కీ డా. ౧౨౯౪ 
వె 

కోవకాండు = కోపగాయడు. (శ. రో 

విశేషము. ఆం. ఛా. + ౧9౦ వైజః ౧) ఆం 
| ౧౨౯;2. అందము, “క. వాలారు :జూాపుంగోఖుల, 

న నం.విణ, (అ. పీకా, ఆ కోపించువాంయ | వేలపు:బూ+ంబోం డ్డ కక పనుబలముగ...” చంద్రాం 

పగాయడు. మి. విణ, (కోవముగాకాండుం) కోపము | 3, ఆ, 3౧; రే. బలము. “దండకము, ,,.మందరా 

గల కాండు. “గీ. అన్న మోతం ఢి నోబగా: జానా: గంబు పక్ కానోత్రనకొ మూ:పున3 దాల్పవా. 

“కాదోం” కార్తీ, ళీ, ఆ. ౯౦. సా. ౨ అ. ౧౧౫% | chs నకం, స. ౧కీ ౭; ఢీ. కారణముల చ, 

కోపనగించు. చై. అ. కీ" (సం,శేవక) l. కోపపడు. | 

“గీ ఆకడంతుక నం కోవగించి.” సాం చ; | ర వచ్చినం జన చ2ంచినాండ 

ఆ. ౨౭౦; 2. వగనొను, “గీ, ధర్శనిర్యఒబుద్ధి య ౨, అ. సగ ర కడ “వ్ కరకంక 

సుశర్మం గదిసి గాలువయగా లేక చని కొపగించి,  జంబులు గల్లనం చెలు లిరుకోపులః తేరి వీచోపు 
46” పాండు, గ్య ఆ ౯౮ా లిడంగ.” శశాం. ళో, ఆ. ౧౪౨; ఏ. విధము, “డాం 

కోపగిలం. వై. అ, క్రి. (సం. కోప) కోవపడుం “సీ, కోధము మూర్తి: 2 కొనిననేపున...” ఊ రాం 
"వేగ ర విధుబింబముఖి కోవగిలిన 3, అ, ౨౪౧; 4. బలవము. (శ. ర; 8. వింటి 

భావము...” చంద్రా. 3, ఆ. ౮౭. కొన, అం, భౌ, శ్చ. ౬౨; క. మద్యము. సాం. 
కోవదారి. మి. విణ. (కోవముగాదారిఎ కోపము గల = మాన. ర౭; కళ, సమయము, (శ ర బ్రైం; 

వాండు, వెన్న, ర, ఆ. ౨౭౭. న చేపలు గ్రుచ్చెడునూవి. (ఈ ఈ శః 

కోవన, సం.వి. ఆ: స్త్రీశోవము గలఅయది. [చాడు 12. దుకాణము. (చూ. కోపుదారుండూ); వ! 

కోవనకుండు. సు, విణ: (అ, నీకా, అ) కోపము గల| నిడివి యక్ అష్ట్రదిజ్తుఖములం దహాంగమాలు 

కోవనము* సం. ఏ, అ. న కోపగించుటః విణ. (అ, ఆ. మించ గోపు గాంచినవ జ్ర హబరములు. 'దళొ. 

అఎ 1. కోవవడునది; 2. కోపము కలిగించునది | ౫ అ ౧౧% బు వదనము. “చ .,పినాకీ నీకు 

ల ప్రశోపింపంటేయునది, ' నమస్కారం మైలాసనిల మా పీకు గోపులు 



ఫ్ర 

లీవు: 53,౪, అలిగి: దీరి చక్కోని. గది 

బృం దావనమందు' ,నో 

ఏ 4 ల 

వైనచెంగల్వకొలనిలోవ 
ర్ూ 

లను” ది? శం సారు. ఫె ౨౬ ఫుః 

కోప్రుదొారుందు, బే, ని. వ ) దారుడు.) సరకులను 

చైటనుండి తెచ్చి వాడు. (శ రు) 

కోపువరువడి, చే, వి, (9 య. డి) 1. పండ్రెండు 
వరువడుల వో నొకటి. ప్రబంధం ౭6; 2. వదు 

నాల్డువి వెనశులలాోో న్ వాంగ. ౧, ఈ ౨౦౬. 

కోపుళెతు. దే. ఆ క్స్. (కోపుల+ఎత్తు) దండెత్తు. 

* భటరోప జ శిఖివు వభల మ్రింగి బలారికులిశ 

థారలమోఃదః నోపు క్త క”సొంబోంిఆ ౨౦౨. 

కోపు వాటు: దే, అ. శ (కోపు+ పొజు అందగించు. 

(శ. ర 
కోమః జే, ఏ. 1. వలీ లిక్నొగృము, పుట్టచివర. ఆం, 

భాద, రా; ర్ కొమ్ము అందుది. “ఉ,. Sree 

మాయను, . గద్ద్రి కొరుజింక కక్కో మాయను.” 

ఆచ్చ.ఆర. క (శర. పా, 'కూమాి ముద్ర.) 

కోమటి. 'వై. ఏ. (సం, కార్చటికం క కోమటి, త. 

కోమట్టి) వై ళ్యుండు. “చ, , ,అంగడులం గోమటు 
లవ్వురి నిద్ధరః క్నముల్ ” భార, ఆది.రా ఆ. ౭౩, 

ఆం, సం. pan -క, 

కోమటీండు = కోమటి. ' (కోమటి4 ఈండు. స్వార్థ 
మునఎ “సీ, సంచిమూల్యము నిచ్చి నడి కోర్చి 
్రైవర్షికలజంట: దిరుగనికోమటీ-డు.” 
౫% ఆ. ౧౨౦. 

హంస 0 

కోమలకము, సం. ని అ. న, తొనురతూండు. 

వోమలము, సం. ఏ. అ. న 1. సీర; 2. పగడము 
నందలిదోషవిశేషము* రత్నం ౭౫: 8. ఈదోషము 
గలరక్నము. రక్న- 8౬ విణ. (అ. ఆ. అ) 1. 

మృవువైనడి; 2. అందమైనది; లి. ఇంచైనది. 

రోమలి. నై. వి, (నర. కోమలా. క. కోమలెం 1. 
స్త్ర ఆం. భె, ద్వి ౧౦౦ క, ఆల్లునిమంచితనం 

బున కోమకినిజమున్, 

బొల్లున దంచి న బింస్యముం చెల్లని కాకులును "లేపు 

తెలియుర నుమలీో”” ను శ, రా 2. నుంవరి 

మొక స్తీ = “ఉ, ఆమదిరావ్షీం జూచి వరిహానము 

మాజ బలింద్రుం డివ్వ,డో,కోమలి నీవు వేనమృత 
కుంభము ఫూనినం జూచి గోవబ్యాభామణి వంచు 

బాల్లానం దబంచెద నున్నను నవ్వు చుకా న్చుగా, 

గ్ ల నిసాహై జ స్రవిద్య 

814 కీర 

శీమణి బావ నీవు దధిం జిల్క/గ; గోపీకి నైన 
దోనమే.”” దశా, అ, అం 3౬౫. 

కోమలికము. వై. ఏ చక్కందనను- “సీ మేని 
కోమలికంబుం గదు. దిట్టగుణము గుల్కెడు 

కళా, ర, ఆ కళ. భా. రా, ఆర, 

౧; య, ౧౪౮ 

pan 99 

సె గం౦ంబు. 

కోయ. దే. వి. ఒకోజాతిదియ. “సీ. కస్తూరివీజలః 
గానుకణాం బెచ్చుకోయ క జీకంబుగొప్ప చేయు.” 

పొర ౧, ఆ, ౬౨; ౫౦. చందె. ళో. ఆ, ౨౫౫ 
యి లో 

కోయత. డే. వి. (కోయ4క.) బోయబాతి స్త్ర ప 
కొోోయకల్ చెవ్హ్వుకొనంగ.” వృబంధ. ౧౭, ' 

కోయస్టికము. సం, వి, అ. పుం. గ్రుడిగొంగ. 

కోయిల. యు, దే, వి (క. కోయిల్ ఎ 1. గుడి, 

“ ఊ, ..కేోయిల్లతొత్తులమారి. , “ప్రబోధ. 3 ఆ. 

అరం (శోయిల తొత్తు = చేవబెస, వేశ్య); 2, 

పసు 3౫0 “స. కోయులం లిరునముల 

'బెరుమా,కో se దిరువతులం గుంభకేజ్తాదిక 

పుణ్యాయతనంబుల మాయంబై యెక్కడ 

బోయినొకొ మురాఎతకువ్రతిమల్ =” కానీ ౫్వో 

ఆ. ౨౮౮ వై+ వి. (నం. కోకిల క కుకిల్, త, 

కుయిల్ ౨) పికను. “చ,.,క్కోయిలలయెలుంగు 

లోలిం గొని,” హరి, పూ. రా ఆ 2౨౫ పారి 

5, ఆ రణ (కూరాకునో, (ట్రౌాం 

కోయిలకూరం ద్వ, వి. (కోయిల₹కూర) ఒకజాతి 

కోయు. దే. స క్రి. (ఈ ఈ కొయ్ 1. నజికు, 
ఖండించు. “గీ. అపుడు మెడం గోయ మునిరోంజు 

టాలకించి.”” స్వా ఇ, అ ౫౧ సొ, 3, ఈ 

ఏ౬; 2. పోంగ్ ట్ర నళింవంచేయుం. “గీ. ఆన 

లన్నియు మొదలంటం గోసియున్న, గోంచికట్టున 

కటువంటిగొడవ గడవ,రాక మెడం జుట్టుకొనియె 

+.” పాండు, ౫ ఆ, ౨౨౮); ర. (ఫుహ్పాదులను) 
త్రుచు. “చ. అలరులం గోయుచుకొ మధుకరా 

వళి జోపుచు,,.” నిర్వ. ౭, ఆ. ౨౯; ఏ6; 

3౬. ఆము. 3, ఆ. 33; డీ, తెగునట్లు చేయు. 
వాక త్తిపీీటతో చేయి కోసీకొనకుముం 

కోర. దే వి. 1. గన్నె, స్మాత్యము, “ఆ అనుచు 

గోరలానిధునసారగంధంటు, వలసీనట్ట యొసలో 

చారలకోను.” వ, పు, ౭, అ pe చేంకః 

మాన ఏ2) 2, మద్య ష్మాక్తము, కట్ధుగిన్ని 



కోర 

“చ, ,,ఇంపొనరినయానవంబులు సముళ్సుక కకం! 

గనకం పుగోరలంగొని వాకస సన్ని ధానమున, శైలి 

“44” భర మొ, ఏ0, నృసిం. ౨, ఆ. ౯౪; 8. 

సృళ్లెము. క. లాస్య మొనరించె నకసమలాస్య 

యిపుడు. + కట్న ములు. బైండికోరబాగాలు 

నంప” వైజం ౧, ఆ. ౧౨౯. స్వాం ౫ అ ౯౬ 

ఓ. కొలగిన్నె, కొలతపాత . “క్వ మంచిగం'సల 
పాలు మరగంగం జూచి,పంచెశునోరతోం గొలిచి 

చేబట్టి.*బన. 3, ఆ. ౭0. పు. “ద్వి. కోర 'బెడం 

గెనో కుంజెడు లేవా బవ. 3, ఆ. ౭0. పు. 

విణ. “పెద్దది. (ఉదా:---కోరమిోసము మొ 

కోరంగి. ఉభం దే. ఏ. 1. ఉనిరికళీ. (డ్రా); 

ప ca బ్రా సం 

ఈ స్తీ" క్షే, చిళ్రేలకిళి 2 ర, wa 

కతు. నం, వ ఆ. పుం. న. 1. మొగ్గ; 

తూడు; 8. తకో_లము"ో; 4 Gores 

కోరకించయే. సం, అ. శ్రీ" "మొస్తతొడుగు. “వ... 

కోరకించిననీ వభూరువూ౨బు నుం బోలె, . తద ద్భృ* జ 

౨ అం _౨౬* 

కోరకితము, సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 1. మొగ్గ తొడిగి 
నది. (లతాద్సి; ర, ముడు. “గీ. కోరకించిన 

కడకంటికొలికిం జూచి.” నైషం ౭, ఆ. ౧౪౦. 

(వాకిక్ట ప్రతి. పౌ 

కోరకొండె ఇ కోేరసీగ (శ. రు) 

కోరకొము. దే. వి. (కోరఢకొము.) వాడి యైన 
కొము. Ss వహోమకండలముపె కలికి కొంకర 
కోరకొములం నోరాడుం గొంతళడవు.” వకావా. | 

౧౧, ఆ 20౬ 

కోరగించు. వె. 

దొడుగు. లక్స్ జలదొనిలంబున. బులకీంచెనో | 

యనం గుటజభూాజంబులు కోరగించె.” మ్మం ర | 

ఆ. 30౧; 2. ఎజ్జవడు. “ఊఉ. నా విసి కోరగించ 

నయనంబులు , ..” 

ర 

రౌ 
దాక 

తామర 

| కోర 
|కోర 

| 

దం. చంచ. ళ్, &, రజల 

8. ఉదయించు. “శా. నాలీకావండు కోర 

నంచు నట ముక బ్రశ్యూవకాలంబునన్. 

శబరీ. ఏ, ఆ. ౬; క్నీ చెదరు. “సీ స మించుకన్నులు 

కోరగించురాజాన్న౦బు. =” వృక్క. ర, ఆ. ౧రర్వ్కో 

ర్, మారముచేయు, (బిడ్డలు) “గీ కొంటెతన 

815 

క్రోరమోస 

కోరము. ఉఛ, చే 

లన 

కర 

ముకం సోరగింవ:,దల్లి యేమియు వన 

లేక కల్ప డించె.” 

ahs చే. ఆ. 

ంకరలగు. “జ 

రాక కోంనొని తా 

లలా, 

కుచేల. ౧, ఆ. 3౯+ 

= (కోరగేకొను) కోరవోప్ర 

నెల్ల చేృవై:ం.దొ 

క్ 

వ. ఆవరణముగా వేసీనపా డెమట్రినోడ, 
గోడ, (శర బె బ్రాం 

ఫోరదూషము. సం, వి, అపు కో చవమా, ఆంకా, 

ఫోరదాడ. చే. వి (కోరాదౌడు కోష్నోకాడ. టై 

ఆశేయి గలశెల్ల వారును నోరదొడలంకు 

మేను గలనెలంత, వ. యులం "సి 

యువిదల నీజిచికొనిపోవ ,.. కనికి* భార, మా. 

గ (పొగ. (వా 

పొగ. స వి (కోర పాగ ప్రక్కకు: జుట్టిన 
= కోరమోనము. “గీ, కారసూస మిడి స గుడ్లు 

"నైవ షః ౭, ఆ. ౯౩. 

ము. జే. వి. (కోరఢేమిసము) బొద్దుగాం 
బెరిగి తుదను వంగినమీసము. “అఆ. మనుజర_క్ట 

సీ_కతనువును గోరమో;నములు, ..” భార. అశ్వ 
౨, ఆ, రా౭. 

పి 1. కేరుసాధనవిశేషము. 

(జా; డి, rhs (బ్రైం సనం. 

వి ఆ. ప్రం. 1, మొగ్గ; ద = 

షము. ఆం. భొ* ద్వి. ది 

అ. క్కి. (సం. కోరకక.) 1. "మొగ్గ | కోరవాజు. జే. అ. కి, కోర పాజు వికృకమగు; 

భయంకరమగు. ర, ++ = నేశ్రాంతముల్ కోర 

వాజిన్,మోసంబుల్ దీటి వక్కె_న్ , , “”వరావా. 

3, ఆ. ౨౦. 

కోరవోవు. జే. అ. (క్రి. (కోరశపోవు) 1. కొంకర 
వోవు. “వ. ఆట్లిగనుయంబుక నివంకరభారా-పా 

తంబునం దడిసి నలుచెనలం బజుచి వ్రేయువా 

యున్రనం గోరవోయి యొండొంటిచాటున కొదింగి 

“లీ హారి పూ 2, అ. ౧౭౧ వక్రం ౧, ఆ 

౨00; 2, (వక్షచాకముమొ, వానిచే) పడిఫోవుః 
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i వ్రశ్యుద్దమాఖివందనము 'లెలమి; న 

డిన che నన్నుC గన్న ,నోంమాటకుం దన కేమి 

కొరవోయి.” భాగం ఈ స్కాం. రః 

కోరిసిగం ద్వ. వి, (కోరగాసిగఎ ఓరముడె, ముఖమునకుం 

బ్రకగ్రాను వేనెడుజడముడి. “గీ కోరనీగ చేయి 

చోటనే కొమ్మ పుట్టి” రామా. ౨ ఆ. ౧౧౦. 

వజ రో, ఆ. ౬౭ 

కోరా. దే. విణ అవాహాకము, తెలుపు చేయనిది. 

“ము తలం గోరాముడీగుడ్డ యున్...” వెన్నం 
గ ఆ నలః 

కోరాడు. దే, స క్ర, (కోరుశాఆండు.) 1. (గజా 

దుల్చు కోము. “క. జేగురు గోరాడినదుద్కనా 

గంబులరీతి. ..”' డ్రై. ౭) ఆ ౧౬౭. వరాహా, 

౧౧) ఈ ౭౬ 2, (పంది మొ. నేల) శెల్పగించు. 

“(వరావాము సీ, అవసీకలము మోర నలవోశ 

గోరాడు4 *”” వక్ర ౨, అ, ౧౫౫; 2. దుము 

క కన గచ కోరాడి తన్విరి కుతేల 

ల” భాగ, ౯ సృ_౦. ౨౦౫. రామా, ౧ ఆ. 

త 4. ధ్వంన నముచేయు. “సీ. సకిదుపవ 

నసరోవరములం గోరాడీ మందల: గొందలవమందం 

“జేయు” భాగ, ౧౦, స్క౦* ఊ గరం. 

కోరాబంగారు. చే. వ. (కోరా+బంగారు) మట్టపు 

బంగారు, ఇక రలోవాములతో శ్ గలసి వన్ని త్స్టిన 

బంగారము. (శ. రః చా 

_ కోరింద. దే, వి జతూక, లక్క కలుగునొక తీగ? 

(శ. ర “సీ...కెసింద కోరిందపొడల,” అము, 

౬, అ, ౧౩. యగ ఆ, 5౦. 

కోరిక దే. వి. (కోరు ధా క. కోరికే) 1. వాంఛ, 

“క, కోరికయు నొల్బమియు లేక...” భార, 

శాం. ౬) ఆ ౨౯. పారి ౧ ఈ గిం; 2 

కోరిక యొక్క ఫలము. “డ్. , .ఇన్చెదం గోరిక వారి 
కోరికల్ *ిదళా ౧, ఆ ఎగ త, వరము. “గీ, 

నలువ కోరిక లానలౌడినాండు,.” అచ్చ యు ౮ 

కోరికి = కోరిక, వాంఛ “కం సీకోరికి యప్రతి 

నాళము,” ఫెరా చో" ౨, ఈ ౧౬౧. 

కోరికిపడు. ద్వ. అః క్రి, (కోరికి+పడుు) అపేక్ష 

వడు, కోరు. “మః విని వీక్షించినదెంక ముచ్చట 

నడుక్ వీక్షీంచి గాఢోవ 

చాశం నోరికిపడున్ , ౪” మల్దభూం శృం: ౨.౨: 

816 

డవకుం [కోరిక = కోరిక. (వాంఛఎ “క. 

కోట. "వె, 

,వానలాభం బగు నోజకైదువ వై ఏ 

కోటి 

+ నూమకమౌనన, 

శ్చీదారములందుం గోగికిలు ఫలియించెన్ *” చలీ, 

కోరు. దరి, డే. సః సా (కః త, కోరు 1. వాం 

చించు. “క. కోగినఐ3టకములు న్యానేరిమిం దగ 

”* భార. విరా, ౧) ఈ ౨౧౯ స్యాం. 

౨, ఆఅ. ౭౬; 2, వించు. “టా. ..మృగాయత 

లోచన నన్ను. నోరునో,ళోరవొ,..” దశా, 

౧, ఆ. ౧౭౫ ర. ఎకురుచూచు, “గీ, .,ఊంటిం 
దన్నిదర్శనముం గోకి దశా. ౧. అ ౧౭౫% 4, 

వీరు. “సీ. తోరుషుంగొములం సోరి చెంజాడుచో 

క నృసిం. ర్క, అ. pane ర్. (కొబ్బరి మొ) 

గుంజు తీయు. వ్యవః---కొబ్బఏ కాయ హోరుము, 

ని క (గీసిన కొబ్బగివదార్లము. ఉదా: 
కొబ్బరికొరు; 2. షాలు భౌగము. “టా, చైరులం 

జంపి భూప జక వర్ణ నముం గలిగించి పాకిమెం, 

గో రరి గొంచు సవర సాయము గోరి యొనర్చుట 
రాజధర ని స్తారను ...” భారం ఖమ్మం 3, ఆ. 
30౯. ఆు. తే. ౪౪ 

సెజిప్,.. 

కోరురాొజనాలు. చే. వి బ. (కోరుగారాజనాలు) 
ఛాన్యపిశేషము, ఓ కణాతి ధాన్యము. ' స్స్ కోరు 

రాజనాల్ బూదపే*ల్ ర'జనాలు, .*” సంస 

ళో, ఆ. ౧.౨౮ 

కోరువెట్టు. డే. స క్ర" (కోరు పెట్టు) బలియిచ్చు. 

“చ, అకులకుం గోరువెట్టికకడా. నినుం దముండ 

వ్రైరిం జంపి యొెవ్వరివలమూ;పుమోంద విలునై తు 

న యోధ్యకు ఇట్టు పోపుదున్ “రామా. రాఅ, 3౮. 

కోర్కి_ = కోరిక “చ... ,ఇత్తెజంగు కోర్కికిం గత 

మేమి * **” భార. దో ౧; ఆ, ౧౦౯ 

కోర గండు = కోర్న వగండు, “మ, ..కోర్ల్షగండ్లు గురు 
లు £9 య 

= ఇందు. ౨ ఆ ౫౧. 

వి. (సం ఖరు8 దంష్ట్ర. “ఊఉ. కోటలు 

ఫోతురల్ కొండగొ కైల్ 

డీటుచుకొ అరక సల దవానస్ఫు లింగ 
ముట్, కాజటంగ, 4 వూర ఫూ, ఈ, ఆ, ౧౪3. 

భార, విరా, ళో ట్, DT) మ 

(కోజగనహ్హైదువ)ు దంష్ట్ర 
యుధము; పాము, “గీ, , .,కోజక్హైదుపదునేదారి 



రోజు si 

గులుతుగట్టః, సామి నంతోనమున నున్నసమయ | 

మున ఫే కుం శ ను సృబంధ. 9౨౧౦ 

కోతకొము. ద్వ. వి, hon వా౭డిమొన' 
గలకొము. “కీ మోజీన, 

జాజజ్రీ 

| 

క్ష 

3; 

ర్రొవ్యాండి 8 హహా | 
| 

బుట్టలాడుకాడకును కోరి యాడిలోవి పు. 2,, 

వా 305, 

కోంండమాడు, డే. ఆ. డి (కోఆకమ+అము ; 

పరివాసించు వేళాకోళము చేయు. “ఊం, జ్రీజీక్ష! 
కల్లు ద్రాని మదసిఎధురగామిను లన్నిశేయాల్, | 

వాజుచు ఇొండుగీకములు వాడుచుం భోల్నుళం | 
శ్రాలియాడు చున్, గోఆడమాడు చుక్ బకులకుకా 

వక వర్పులు గాక మేకకున్ న. వన గ్టికౌంకలు | 

రమింతురు తద్విపి నాంతర ంబులనవ్ ల కు. భం. కు, 

ఆ. ర (వశ్నికారోలు.. ముద్రి పాం 

ఇటే: కోజడము లాడు. నిర్వ, 3. ఆం ౯౯. 

కోఆడము. బే. వి 1. అవహాన్యనము. వేళాకోళము 
(చూ. కోఆడమాడు); 2. శోధము, కోవనుం 

“చ, , ఎతొడిలబడ వేసె లిప్త కరవోరన నిం దను 

సీడం బోక కోోజడమున...”' నిర్వం % ఆ. 22; 

3. 'ట్రూరక్వము. “నీచాలకునిం జంవం దలంచుట 

“పూన మనక్కకోఆడంబున నొఎడొరు మోజ:బొణ, 

వజెవేజెయుంపాయముల్ కజెదకి వెదకి,,,” దక 

౨ ఈ ౭౧; ఓ. డొన సము, తష 

కర్టుండు ననుజగణము, శకునియును వారిపాంచైన 

నపకులున్కు బోయి రమ్రెయిం జని యొక్క 

పో చోవుగటి, వేజ యంతంవ నుండి గోఆడ 

వ. * భార, ఉవ్యో. 3, ఆ. 2౭౪౮. 

కోఅపల్లు. ద్వ.వి. భు”. (కోఆ+-పల్లు.) కోట్సుదం స్ట వ 

ఎక్స . చేవే వేంద్రమద ఫేపి తెలిచాయ గలకోజహటి 

మొనర్ సానవ్య్యకొము.' ఈదల, ౨, ఆ. ౧౦౨. 

కోల. ఉస్, దేవి, కే. దండము, * జ్ఞ. “గీ, ..గొయ్యి, 

కోలం ,ద వరన చా తాళ మాం, మేల 

సిద్ధింప శన ౨ భార అశ్వ, 3, అ. ౧౦౫; 

ర? చె త్తము, “గీ _హాన్షడిశ త్తె లరిదిమెండి 

కోలలు + ఫూని వే ఇదం డటంచుంబల్లకీముందజను 

బరాబరులు సేయ.” య. రి, ఆ. ౧౫౫౯; రె. గడ. 

(దూ, వెజకుంనోలు); 4. కామ. “చ గొడుగుల 

గాలి గాల్చి మణీ కోలల తోడన జాజి నాన్నె: 

జ్కేడ్వడ జడి మేఘుడు...“ ఆము. క, ఆ. 

దా 
రు 

లల పదారు డాననాడావావాడాకకాడలు 

గ ర్ధ్ణీల్ర 

౧౨౯; ర్, ప్ర ప్రుకుక, క బాల నువకీనపు దుల, 

అలం గెల:కుట. . లిపీనశకుం. ౨,౧౭౦; 6. 

చాణము.“క. విందువిపూరధి నొకక్కోలం దునిమక 

జ నలః 7 న్ ఏ౩. హర. డాం రజి, 

గగ ౯. ఇను దొవలి చేతెయంమ, 

బెడిదంపు-నోలలు జెకంగొంద,..” ఫెరం విరా 

౧ ఆ ౨౧౧; ర. మళసజీి. “గీ. సగదమునాం 

జీపఉవమూకులు: గోల నొవ్క,రోబు. ,.,చమి5 

కాచంబు సేయుట చదుకుఃంవనములోవిజాం చా, 

కా. విణ. దీర్ణ వృ నము (వ్యకి. గుష్మడ్క ము 

“కీ బూర కాళులు ప దనైశియినవేతులండో కోల 

మూ:పులు నుడిగొన్న తోడలు,” ఊ వార. ౨, ఆ. 
౧౧౨ నం వి, ఆ. ప. పిచ్చితో ౩. చవ్య 

ప ల 

డా 
వ్ 
- 

అలు 

మి 
= 

క్షి అవ 

లక బ్, నివ కక్షీ షము. (బ్రో) 
కోలంబకము. నా. ఏవి, ఆ పుం HO 

కోలకము. సం. వి ఆ న. 1. తక్కో_లముళ్చో; 2. మిం 

యమున; 3. ౭ ఒకానొకగంధద, వ్యము. పుం వే, 

ఊడుపప్ల 2. ఇరగ. 

కోలకాండు. దే వి. (కోల4కాయము్ర 1 జేక్ర, 
ధరుడు. “సీ. ఆఖిలశజీశ్రల శేప్పయముంయ 

నాముఎదజుం సోలకాండై యుండు వేళ 
యొజీగి."శకకంఠ. ౪, ఆ. ౧౦౧ 2. కామాకు 

రుండుం త. ఆలజేదునుబోతె నటయిటం 

జకరుచుంగోలకాండును బో లెఐ కూనె నగొనుచులో 

బండి శి. వర్ష. 32౨. ప్రుః 

కోత శ్రొఃకులు. దే. నవి బె. (కోల? క్, కేతులం.) కోతి 

కొస్మంచి, చాల క్రీడాపిశేషవ. “రీ కోల 

ర్కయతులు బల్హగోట్ల. .. బి, పు ౭, ఆ, ౨౦౨. 

కోలగగ్గార. చే. ఏ. (కోలారు ఎద్దులను కాళ్ల 
గట్టి (క్రించవడ వేయుట ఆం. భె En వ. 

కేలగ-గర చో యు. చే. స శ్రి (కోలగెర+ 

త్రయ మూటకట్టుగా: బక: దోోయు, బాకు 

Sele డ్రోయు. జగ్ ఆసీయుః చా త్రృయుం 

జి బంచి యాం.త శ,వల్లై:ః నోలగన్హైరదో, అ యం 

దశ్యు జముకోడ, నో నొరగి రక్క_నుతో డైన్యవిర 

హీతముగ, ధర్మ మెణియించున్యూక్తి నాకనికి 
ననియె.”” ఆమం. ఇ, ఆ. ౨౭. 



హల 

కేలహౌారి. జే. ఏ. (కోలషాచాకి) నాట్యవిశేమము, 

“ఊ, చేళివిధంబు రట్టణము దివ వ్యకలానియుం గోల 

బారియంన్ ౪” ఫీ రం. మా. ళో, ఆ. ౧౬౨. 

కోలహేన్ను. దే. వి. (కోల+జున్ను ) పకరకపుజాన్ను 

దెెద్దాలకముూ. (శ. రృ 

కోలజెముడు. బే. వి. (కోలశాజెముడు) ఒకరకపు 
శెముడుశే. “గీ. చేలతీంటట కసిందయుం సోల 

జెముడు.” హాంన. ర, ఆ. ౧౦. [(శ ర 

కోలడబ్బ చే. ఏ. (కోల--దబ్బ) ఒకజాతిదబ్బశీ* 

కోలదలము. సం, వి. ఆన, నఖ మనుగంధ,ద వ్యముక్లీ" 

కోలదిదియ. ద్వ. వి. (కోలగాదివియ ) కాగణూ, కర 

దీపిక. “ఆ. చారు సం్కమించి వడిం కోలదిపి 

యలు, గోనుచు నులిభృమిగులం గూడంబాజి, 

నృ_క్తళాలం జొచ్చి...” భార విరా, 3, ఆ. ఈ, 

దశం ౫, ఆ. ౯౦. 

కోలదివ్వె=కోలదిపియ. ద్వి హారిశ్చం ఊం ౨౨౫౧౯వం., 

కోలనిమ్షు- ద్వ. వి. (కొలశానిమ్మ, ఒకజాతినిమృనోం 

(శర) 

కోల పాల. చే. వి, (కోలగాపాల్సు అక్క పుష్పికా. 

(క. ర 

కోలఫౌన్న. ద్వ.'వి, (కోల+-పొన్న ) అంమ్రీ వర్ణి కళ, 
ఆం, భా. ద్వి గ్ 

వోలమారి. బే, విణ, దుష్టుండు, పీడించు వాండు. (ట్రై 

కోలమౌరికనము. దే.వి. దౌక్ట్య ము,పీడించుట. (బ్రాం 

కోలము, టభ, దే, వి, (త. కోలమ్-) నాట్యవిశేషమ. * 
జక గగనరంగస్థలంబున మిగల. బ్రైధామమునం 

గాళిక నిల్చి కోలము నటింప” ఆము. 6, ఆ. 

౯౮౪ (ముది, సా 'సీలికోలము శ. ర. పా) 

సం, వి. అ. ఫుం, 1. వంది; 2. తెప్ప; 8. శని 

గ వాము కీ, ఒడి; 5, కౌ;గలి; 6. ఎలుక. న, 

1. రేండు; 2. సాంటి; 83. త్రికటకము, 

విజ, (ఆ ఆ. అ కుంటిది. 

కోలమెజుయు. జే. ఏ. (కోల మెజులపఎ నిలువు 

మెజప్కు ఐరావతి. “ఊఉ. నీలవయోధరా వలి విని 

ర్భరదీధితు లాడకాడకుం, గోలమెణుంగుకండ 

ముల నొల్చి గృకొంచెడుమాడ్చి_ , , .”విష్ణు.నాం 

౧) ఆ 3౯. “ని శివుడిక్కునందు జేకువం గోల 
మెజుగలు మెజనె, ,.”వారి, ఫూ,?,అ.౧౬౦. 

818 

కోలారికమంపు = కొలారిక ముంపు, 

కోలు 

కోలలవారు. బే, ఏ బి, (కోలలుగావొరు వేక్తధ 

రులం, “వ, , .కోలలవారియెలుంగులును ,..” టొ 

హారి, 3౨, ఆ.;౨౭. 

కోలవల్లి. సం. వి ఈ. స్త్రీ. గజపిప్పలికో, 
కోలవస. ద్వ వి. (కోలహోవ వనం) జజటీలశీ. (శ. ర 

Shas ర ఏ. (కోల-?ఆక--పొన్న + ఎలు ఫ్రీ 
వర్షి కశ + .-చికృమూలము నల్ల నల తీరా కోలా 

పొన్న .. ' హంస ర, ఆ. ౧౦. 

కోలాట = Se “ద. . . మోపానాంగులం... 

కోలాటలాడ,..”” ల వి ౫%, ఆ. ౭౪. 

కోలాటపుంగమ. చే. ఏ. (కేలాటను--కమ్త.) కరా 

భరణవిశేషము- “సీ. కడియాలు? చెక్యుబోకల 
యుంగరములు ముంగరయుం గోలాటంవు- గమ్ 

జోడు.” క్యూ ర, అః ౬౬ 

కోలాటము. చే. వి, (కోల--ఆటము. తే. కోలాట్రం.) 

l. హల్టీసకము. ఆంః భా. యః ౧౩౦; 2. చాల 

క్రీ డావిశేషము. “సీ కోలాటములు పిల్ల గోఫు 
39 

అం. హంస. 3, ఆం ౧౦౪౬ 

ఓక, నూశెలను 

నింద్రజుందు కోలారికమంపిన , . .* కోవల. ౫ 

ఆ, ౫. 

కోలారికము = కొలారికము. (చూ, కోలారికమ పు.) 

కోలాసం చే. వి. (కేలు+ఆస్ఫ 1. పేరాన, “సీ,,, 
దక్భెనముపు కోలాసం గొనక.. పీన శకుం. ౮, 

ఆ.౧ ౭౫;2. దురూహ,వెడ్డ్దయాలోచనము.( ట్రై.) 

కోలాసక' త్రియ. ద్య.వి. (కోలాస₹?క తియ సపీరాసన 

గల “ద్వి. వుట్టినవ్వడే నేర్చుబుద్దులపోక, 
కోలాసక తియ, 4 hase Vas ౧౨౨, పు. 

కోలి. నం, వ ఇ, ఈ, స్తీ l. రేగ, టి గంగ 

శే. 

కోలు. దేవి. (కొను. ఛా 1. అనుప్రయుక్త మైన 
కొనుధాతువు నకు భావార్థకయూ పము, క, 
'తెచ్చికోలు మౌస్ధ్య్యమున “జాంచిల్" స్వా. ఏ 

ఆ. రాశీ; eM కొల్ల; బలి, “క మున్నును నేం గార 

జముగ, నన్నియిడుమ లనుఖవించి రనుజులు 

పీరిం, గన్నారం జూడుంగాని జగన్నుత భీమ్లునకుం 
గోలుగా నిడ(జాలన్ "భారం భ్మ్మం 3,ఆ. ౨౮౦. 

క్రీ విణ మిక్కిలి. (చూ కోలుమసలుం) విణ. 



కోలు Sig 

పెద్ద. (ఛూ. కోలుపులీ) అవ్య. “మొదలుకొని, ' 
ఉండి. “గీ, ఇవ్వు చేడాదినోల్ సామి మేన 

జేమ్సి జేల యీనికతెజ:సన నోలి చెపుడుం,; _ గినకరధియట్లు, తోడుతోదుకం బొంా3 చూడ 
గడిమి నెడయీక' తిరుగుమెకంబు లడవి” య, 
౧, ఈ ౧౦౮౬ 'కోలంపడు. ద్. CER 

గ్లుకాడు. చే. విణ, (కోలుఢాకాండు 1. కావలి | 

చాడు. “క కనుంగొనినమా త్ర, నొండొరు,మన 

ములు నొడంబడిన వారి మణీ యొక్కడనుం, జన | 

కుండ నడ్డు పెట్టంగ, మననిజు: డనుకోలుకాండు 

మాటికి దజీమెన్.” విక, రా ఆ. ౨౫ 2 
సుంకరి క్రి ందిబంబు. గీ * "పెనుగోలుకాండ్ర, డకు 

జననమూవాంబులగణుతి చూవెడుచాయక్ ప్ర 

భుండు.” వాంన. ౨ ఆ. రీర్యా లి. NE 

నధికారము గలవాడు. 

కోలం పాటు ద్వ-పి. (కోలుంపడు 

“క, పులి కోలుకాండు | కోలుపుచ్సే. జే. స 

iG if 

పురా ఆ. ౨౮౩. న, కీ, 

“చ. కమకగపాలు నోలువడి దానిన యివ్వుడు 

గోరువీరికిక,  సముచికవృత్తి నిచి LA షం 

ఉద్యో, ౧, ఆ. ౧౯ భా. రా, యు గిర 

థా) కోలువడుటం 

(చూ. Ee, 
శ్రీ * (కోలుపోన్ర. ఛాః చ ప్రే 

కోలంకోొలుపు* డే. స 

కోలంకోలన్న లు. చే, ఏ. బ. చాలకే 

వా స దే. ని. (కోలుకల. త, కోలుదల్ 1. 

గావున నలయక దరు నెజియి వాని వనువల। 1. పోగొట్టు పేకింపం జేయు. “చ. ధృతి: 
ల నా పంచం ౧ ఆ ౨౪౬; క ముద్రలు నోలుపుచ్చెలగ ససుమా యుధు:డు , , .”ఖార విరా, 
వేయునధికాక. (బ్రా ౨. ఆ. ౨౬౩; 2. చంపు “డా ఫమతి రత 

కోలుకొను. డే. అ. కి" re 1; ఉక్స సాలనిమృ గేంద్రు దుని నక్కయం( సోలుపుచ్చుంం 

హించు, (చూ. కోతను. 3 2. వర్ధిల్లు. (చూ, భారం భం ౧ ఆః, ౮౦. 

కోలా_ను.); 3. "లేజటుకొను “గీ. కొంతమా, త కోలుపులి. జై వి, శోలుగాఫులిం వ్యాఘ్రము; పెద్ద 

పుటీవి గా కింతలేసి , తలముతప్పినయీవుబు తగు నె పులి. భొర. విరౌ. ౧, ఆ. ౮౩. 

యియ్య, నిచ్చి మణి కోలుకొన లేక యేపుం|కోలుపోక. చే. ఏ. (కోలుపోవు- థా) పోంొట్టు 

దణింగి,పోవం చెగడరె జనులు దుర్భుద్ధి యనుచు,” కొనుట. “ఈ చంకజనాఫ మావడిన పొటులు 

వారిశ్చ. ర, ఆ. రాక. రాజ్యముకేలంపోక యున్, భార. దో. ౨, ఆ, 

శ్రీ (కోలుకొను, థా" స్రోక్స ౧౩౨. దక. ర, ఆ. ౧౦. 

హించు.“సీ. రవిం చెత్తుమే నీక రమణుండుగా నల | కోలుపోవు. 
కూబరుం ెత్తుమే కోలుకొలిపి. షః నం,౬)ఆఅ.౧ 2. 

క్రీ డావెేశేషము. 

లం గీరనగింజలు 

డే అ, శ + ఓ చెను. “ఆ, ఇట్టు లగుట 

యొ౭రి:గి మొల్ల భంగుల రవాస్యంబు కోలుపోని 

యిట్లు గా, నడరునీదుళోర్కి కనుచావ మెట్టిద్కి 

యట్టిభోగ భం? ననుభవింపు” ఛార. ఏరా. ౭, 

ఆ. ౨౬౨; 2. మోసనపోవు. అం. భొ.కృ. రొ౭ 

కోలుమన(గు. చే. అ. శ్రీ” (కేలుేమసంగు 1. 

మిక్కిలి విబ్ళంధేంచు. “దం కువికయుగాంక 

ఓరీ * గుక్టైనగూడులం కోలుకోలన 

a గా గి ఈ ౧ 

ముఖాముఖి: జేయుయుద్ధము. “క భూరిబల 

ఘోర మగున్కాభూరకుణునికోలుకలకుం బోవక రుద్రుగతిం 5 కోలుమసంగినవాండు ఖీమ్థంయయు... 

ఫీన వ స్ఫారఫలము ద్ర దో ణునిదో, ;స్ఫారంబుము నచ్చి ల ఫ్స్మ్మం ౧, ఆ. ౧౩౮ 2 లా. 

సీదుసై సైన్యము పెనలాన్.” భార! భవ్య, ౨, ఆ. “సీ, కోలువుసండు. కోర్యులవెనువెంట. .. 

౧౦౯; 2 యుద్ధసన్నావాము. యమ కోల కల | భార. విరా. ౨ఈ. 3౧౫౧ స క్రిం చంపు ' |. 

సేయు తండ్రి యధ్వరవిఘాతకు చారినమరికం గొదుకు 

కోలుకల సేయు. బే, ఆ. కి, (కోలుకల4 చేయు శంఖపఖాఖ్యుం నోలయిమనః కకు. లి ఆ. 

౧౦౧ర్క థం షాకి యుద్ధమునకు రః గ, ఉన్నచో 



న్ యనియు: బరంగి, , భార. ఆది. 3ఆరోం, | 

వేలెముక = కో లెమ్ము. “ఊఉ కొన్నిటి నవ్చళించు 

కోలెముకల్ నుణుమాడు , ,..” భార. సౌ ౧, ఆ 

౧౮౦ 

కోలెము = కోలెముక, “ఆ. చేలః బెట్టి వానికోలెము | 

బర న, వి విణిచి.4 =” as ఆవి. ౬, ఆ, ౨౧౫ 

కోశెమ్హక్ష, జే చె, వి, (కోలస్తాఎము 

కో౭వ్వుకయుకు విజుగ.., 

కేలాగ్యాను = కేలంగొను. 1. (కృహించు “డా, స 

బంధువర్డ మున్, Woes వధించుటకుం | 8 

సోలా్క్కానకున్నది బుద్ధి... “భార వ 

అఆ. ౯౦; ౨. (ఆతిశయించు “క. ద్సీక్వ 1 

జీశటియంను, నోవ మడంగ శాంతిగుణముం 

నోల్కొను క్రియ...” పొందు. కో; ఆ ౧౭; 
3. (కేజుశాను “క, నరసూను నపుడు కర్ణ జుం, 
డిరుమూ:డుశీలీముఖంబు లెద నించిన నచ్చి 

రయంబునః నోలా్క్టాని. ..” జే. ౭, ఈ ౧౯. 

లల = కోలుకేల. 41, (ముఖాముఖం జేయు 

యుద్ధము.) x3 త శ. 

కలంగంబడి వాల్డుగడలకు ఏచ్చె=.జీ కాకువదు చు | 

నంగమ, హీ కాంతునిసేన లెల్ల చెంకయు ఫీతిన్.” 

కళా ఇ. ఆ. ౮౦; 2 (తీవ మగు చెబ్బ-) ఏ. 
గరు? డనుతీవ్రమారుక శముకొ ల్తల కోర్వక. , 

భార, చో * ౧, ఈ కడలి. 

స. కేలకలసేయు. 1. (ర. -ద్ధసన్నా 

వాము చేయు.) ఆం. శే. ౧౩౨; 2. (యుద్ధము 

| 

"వెన్నెముక, * న 

~~ ఈ అ. గరా 

లా 

వే 

కోలు వం కోల్మ 

కోలుయుందు. చే. వి, (కేలుగాచణం = ట్ర ఆతిడ్వర' వేయు) “ఆ. అకండు వడిన వెండి యాసేన 

అన్నిటికంటె. ముందు. “క్షీ, అయ్యబలమో "ద, శో లల, సేయు. భొర, ఉద్యో. ౨ ఈ ౨౧౭; 

అనకు డు కకుకేసీనాఃడు ానంనోలుముం తం (యుద్ధమున బే బ్రొళ్సహించు.) “క బరవన 

దుగ సేవ చేకొనయవలయు.”వరావా. ౧౧)అఎ్మ౨. మున? న అలీ సిరి పంపా” కడలి చె దక్యనే నెనలం 

కోలంమొనడి = కోలు మొకలి. (మా. $ేలాసడెం) మనడన్.” నిర్వ. 3, ఆ. ఇళ; ఢీ (సై నము 

కోలు మొనలి = కేల్తానడి. (చూ. కోల్రూసలిఎ నడప్పు “క. సమరథు యు బెకుదు లత్షణ,కుమార 

కోల. చే వ కొయ్యుకాలు,. వెన్నుకోసీనకాంద “| కు చేచి మొనల కో ్రంకేయున్” భారం 

(శ. రఈ రై అవ్య. దుః 1. ముగలుకొని, ఉద్యో, ఆ అ. ౨౨౬. 

ఉండి. “స్. ..విన్నటలోలె... భారం ఆడి, కోల్పడిపోవు = కోలుపోవు. _(పోణొట్టుకొను 

౮, ఆ. ౧౧౮ భఫెర, వరాం, ౧, అం క; డు “ఊ..,నిన్ను నమ్ నా,గుట్టును చేజముకొ మిగులం 

వజకు చాక. “వ, . *దానిశరికసౌగంధ్యంబు | గోల్బ కిఫోయితి నేమి సేయుదున్ పూరి. ౧, ఆ. 

యోజనంబునంగోలె జనులకు నేర్పడునట్టుగా: ౧౨౭. 
బి సాదించిన నది గంధవతి యనియు మోజవ | ల్పడు = కోలువడు, అ. శక్ర |. (తీణించు) కస్ట 

ఆలకాంపువగలచిలుకల, కోొలికికిం దమి యింత 

మైనం గోల్పడక...” వాస, ఈ, ఆ ౧% 

2 (చంవబడుం = ఆడవిం గోల్పడుస్రాణి 

యెయ్యదియు "లేక, ..ోహారి, పూ. రా ఆ.౧౦౪. 

స క్రీ ఓ (పోగొట్టుకొను్రు “చ... శోల్పడి 

తీవ్చను నీ దుకీలమున్ *” భార శాం. 3, ఆ. ౧ర౪౫%; 

2. (పీజిపోవు) “చ, , .నిన్నునుం,బుడమిని దము 
గోల్పడిర పొలల్సి భవన్న్చకు లైనపాండపుల్ =” 

౫ న గిర. 

కోల్చాటు = కోజంపాటు. 1. (పోయోొట్టుకొనుట 

“గ, ధరణిరాజ జ్యముగోల్పాటు? దండ్రి చావు... 

భార. అర ౧, ఆ. ౨౧; 2, (చావు) “కా. 

కుంతీసూనుని చేతం గర్జున కనిం గోల్పాటు చాటి 
ల్లు నేం స భార, కర్ణం 3, అ. ౨౭౫. 

కోల్న్పుచ్చు = కోలుపుచ్చు. (చెజిచు, నశింపంకేయు. ) 

“గీ మిగిలి యస్పాండవా గ జుమగ6టీ మియును, 

జలము: గోల్బ్పుచ్చి కూలయోం బలికి, , +.” భార 

కర్ణం ౧, అ ౧౪౨, 

కోల్పులి = కోలుపులి. (పెద్దపులి) “క ల 

పీండునకుం గవియుకోల్పులి క్రి, కియ.... ఫార 

ఫ్య, ౧, లే. ౨౯౬ 

| కోల్యావు = కోలుపోపు* (న క్రీ పోంగొట్టుకొను) 

“న్ కాంతిశంవదం గోల యి కలియుగంబు, 

సాధ్యసాతిరేకంబున జలదరించె” నైవ. 2,ఆ.౯౬. 

కోల సంస ఇ కోలుంమసంగపం (ఆ. క" = విజృింభించు.) 

వ. , అదిసూ, కరములపోలెః గోల సరి 

ఇకా ఇవ 
భై. గా 
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జి 

శైపునః గొన్నిమచాంపగంధపిం దునములు , ., వ 

కు సం ౧౧; ఆ. ౧.5, 

కోలూసడి = కోలు మొనడి భార. ఆది, రాఆ, ౧రరా. 

కోల్తాసలి = కోలు మొనలి. కళా ర, ఆ ౧౦౪౨. 

కోవ. చే. వి 1. హారము. “టా. . .సురాంతకుభాగ్య 

రత్న పుం;గోవ యనం దనర్శ్చిన్న త్రి కూటము ను 

మది లక్షణా జాం రామూ. 2, ఆ. ౧౪౦); 

డి. హోరములోనిపేంటం. “ఊం. క్రొ త్తమెజుంగు 
మా త్తియపుంనోవయొ వాలు మెటుంగుందీవయో ౨” 
నువ రృ ఆ ౬౨; లే. ముత్యము. (చూా* కోవలు 

వడుం); 4. బిడ్డల గొంతురోగము. “ది. ఆజ 

మియో కోవయో యంగిటిమల్లా.” బస, 2; ఆ. 

5౬. వం; లీ కోర్కుగోపురాకారముగా నుండు 

పుట్టచివర. (శ. ర); 6. వంశాను శమము. (ట్రా) 

కోవరము. దే. విణ. గాఢమయు,అద్రికము, “క, కోవర 

కచవంళన్.ి' కేం. వంచ. 
బె 

2 
a 

నీ 

ఫుంచ్రే, నుం *గాంపుకొడు 

5, ఆ. రకర. 

రొో«వలంచడు. ద్ద. ళం 18" (కోవలుగా వడుం ముక్య 

ములకోవవలి నుండు, ముత్యములు రాలినట్లుండు, 

“క్త ఆవృషలీపతి యావుజ్జీవంబుగ నంతనంత. 

శేసిననానాం,హోోవిసరంబులు వటమునం,గోవలు 

వడ వ్రానీ చిత్ర సప్తండు దాంవెన్*. పసాండుం 

గి ఆ, ౭౮. (స్పష్టముగా, పరముగా నని 

భావము 

వంది జాడు, తీణసస్యము. ఆం.భా. 

కోవిదారము. సం. వి, ఆ. పు. ఎజ్జకాంచనము శ. 

కోవిదుండు*, సం, విణ. (అ. ఆ, అ) పండితుడు, 

విద్వాంసుంయుం 

కోవు. దే. వి. ఆర్నుటయం దగుధ్ధ్వ్వని కనుకరణము. 

“డ్తా, .,కంతు డ్నుగ్తు (డై కో వని యార్చి...”' 

పీన, శకుం. 3, ఆ, 3ళ. కకు. ౨, ఆ ౯౧. 
కోన్రరము. దే, ఏ. 1. వెట్టపైలాని గుట్టలవైలాని 

యెక్కి. 'వైరులను బొంచి చూచుట. ఆ౨. భాం 

తృ. ౨౯. “గ్ల, జాదయనిరిమోంద గోవురం బుఎడి 

నిగుడు, నహెతరవిరళ్ళి చే బద్దుం డగుచు దోడి, 

బలగ మెనట్టిచుక గ్రాలవలన 

కోవెల. యు. డే. వి, 1. గుడి. “ఊఉ కోవెలవారు 

ప_త్తేమునకుం బనింబూనియు,..” ఉం రొ ౭, 

8:1 

వంజొావ చేకెంచె| 

నవ వేగు(జుక్క_ వొడివె." స్వాం 3, ఆ, ఎర. | 
/ 

వ్ 

అజ: బహు, న్య్నో ఆ, ౬౦: ఆతం. క. ౨౬; 

కై 

పై కోయిల, పీకము. "సె, 

తులకించుమూ:డవ తొొలివలరు రవలికో వెలకూంత 

లకు నొళ్ళవింత సెజప 

దశా, 3, ఈ ౧౭. 

కోశకారము. నం,-వి, ఈ పుం. 1. పట్టుపురుగు ర్త 

ఒకరకపుచెజకుణీ. 

.ఆ స్త్రీ! మహాకోశాకకి, పెద్దవీజశీ' 
కోశమంం నం వి ఈ పుం న కే, పాకము; 2, 

పెట్టా; 5, క తియొజ; డ్, కవ్వు; ర్, రాళ; శ, 

బొక్క సము; 4. వెండిబంగారములు; 6. నిఘం 

టువ్రు 9. గ, ౨థము; 10. మొగ్గ; 11. జాజి 

కాయ; డి. వట్టుకాయ; 13. ఆండుసుఆి; కేడీ. 

సృృషణాము; 15. త డ్డు; 15. చంచకేశములలా" 

నెకట్, (అన్నమయ, హ్రైజమయ; మనొ మయ, 

ఏజ్జూరమరు, అనందమయనకోేశము లని యివి 

యదు; li. ఇల్లు; 15. ట్ త్తి 15. జాజికాయ 

బెరడు; 20. ఒకానొక దివ్యము. 

కోనలికముం సం, ఏ. ఆ. న. లంచము, 

కోశాగారము. సం, వి, ఆ. పుం. బొక్కసముం 

క్రోశాతకి, సం. వి ఆ, శ్రీ 1. చీజ్ 2. పొట్టలో; 

ల. ఆవడ. 

కోశాధ్యతు డు. స౦* వి అ, ఫుం 1. బొక్కన 

ముహై నధికారి ఓ. కుచేరుండుం 
కోశా మము. ను. ఏ ఆ పుం, కొండమామిడిళీ', 

కోవషము+ నం = కోశము. 

కోన్టము. సం. ఏ, ఈ పుం, 1. సాము లుంచెడు 
గది ది. గాచి. (పొౌణకమొం; ల. కడుపులోని 
భాగము; ద. ఇంటి లోపలిభాగము. 

కోోవ్షము. సం, వి ఆ న ఇంచుక వే(డి. విణ. (ఈ 

ఆ. ఆ ఇుచుకవేండి కలది. 

కోసము. చే. అవ్య. 1. కొజుక్కు నిమిత్తము. “టా 

భూసుతకోస మే: గనుక బొంకితినేనియు ,,.” 

ఉం రా, ౮, ఆ. ౮౬; ౧) ఈ ౧౬౯; 2. కార 

జమున, “క పొది నవ్చయం నేనును బృస్నిద 

మాడిసకోస మోతని జచ్చితి-”వై జంకె ఈక 

కోనరము = కోసము (క తకేనరఎ (కొజుకు) “సిం 

ము కికోసరము,.,” నరసింహశతకము. 2౫౨, 
అని 

క యః అనో ఆ, షే, 

వి నోకపల న 
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వో జం మిం వక, దె తీ దు ఆ ప ఎయు: | బిజ్వె- మహా తుహీ యి గృహాోగామ ళు 'జీశనం 
న ర, స షొ తో ఇదో ae న yD | 

Ey 

కాకొకకకమః మబులన్లి చెద, రా అ. ౧౭. 
ఇ ళు. rie మై చం కై కైనా స నము | కూరా ల పహ ర శా tb 

పేళపు, వెం చి (న వెనకకి శ ముం గ, సను కౌంకణము. నం జా కే wn [చృవ్యముళీ 
జోలా కూ కూ, ul (| ॥ . న్ 

వెకు,లం,..” భీమం ౨ ఆ ౮౮ ఏల డర |కౌంతి. భం. ఏ ఈం త్త రేజుక యనుగంధ 
కు క 

ఉదా: కోనుముతక్నము, (ట్రై |కాం తయుండు. నం వి, అ. పుం. కుంతికొడుకుం 
అ) 

కేణు, వె. ఏ. సం కపమ్) చెంగలకేసు, పావఎె' కాలి. చే, వి కి. 1. భుజాంకరము, ,కోడము న్ వ 0s (వం కుష్టమ్ ) టు స్ టి అ oe చు వం బే l భు వ్ర Uy . 

భెాౌఐ్ని ము" గ [శరం నూ నిం ॥ 
లవ ణన (| $ ఆ 
వు, పొలతుళ గె స్ట చు ప్పి యెత్తి తలంద్రా 

లోర్టయి౨చున వ్వేళ , ఇ పారి క్ష్ద్ర ర; 0, 

హలము, సం, వి. ఆప ర్తి, ఆలింగనము, కెంగినింక. “క. నలకూబరుబిగికొ. 

బక రకప్ర మదము. ,  శిట నలరుచు నుషఖాయంచు రంధయయు,..” డాం 
తో | 

కేవాఫి చే. ప, ఆలవటము, ఉలడ. “పీ. పారంతీ! రా,ళ, ఆ. ౨౩౨. ఇందు. ఒఅ ౧౩౫ ట్ర! “౫ 
ఆశి. గ గూ జ శ 3 ba ఎ DE జో 

కోవాళశి యనంగ. గీ... శ్తొనుబింబంబు గన్నుల, పోచ... మైంఐబడి కొయలించినక” శశాం. ఏ, ఆ. 

పండువమొుల” క. హరె. 9, అ, ౮౬ “కా. లారా 2. ఆక్క క మించు “సీ + తరళతాటంకరత్న 

మాళిక నోవాళి సంభఘటించినక్రియక్. ధ్యా వ ప్రథాకింఛాలి గండనలంబుల6 గొంగిలింపదో” 

శ్వా వేళన్ మవికాళు చెననభోవిఖెగమున ల ౧, ఆ. 3; 8. వట్లుకొను. “గీ కర్మ 
చ వ్ నో 

పికం గానె బిజెండ...” వార. ౭,ఆ.-౧౦౯.. శమ్ము-లికలశంబుః ఫాతలిు వయాతణటేయుకు 

కోవాటేడు. సం. వి ఆ, పుం, నాట్యశా స్త్రమవవ రకం ,.. నైమ ౨, ఆ. ౭. 

కాగిలింక. చే. వి (కౌశిలించు. థా ఆలింగనము. 
కోవనో. జే. ఏ. పేహాసము చేయుటయం దనుధ్వని| “చ. హృదయము లెవ్వుడుకొ గడియేే తజుచౌ 

కనుకరణము* “వ, .. కేలుచజచి కోహోే యని, _ వెడకొంగిలింతలన్.” ఆము. ౨, ఆ 

లిసేయుగణికాకదంబంబుల చచ్పటలు. ..”  కౌయగలింపుజకొంగిలింతం “వీ శంతీ ప్రముంగనితలిప 

అము. ఈ; ఆ. 3౫ లేవడిచూపు కరణింప నెజుంగనికాణిలింపుో 

నోళ్ళ, చ క్ (కః కోభ చొండ, ద్రుపదము. " “ద్వి | చంద్రా. ౬, అ స గిళోలా. 

మూవీనం 
శైల: దాతా నూంశి బంగారు, కోళంబులోం | కౌయే. వ. an (స నం కవింజల$.) కకింజలవటత్షీ* ఒరి 

లు ద్రచ్చకయ్య. త్ర పృభులిం.3, ఆ.రాకి.పు.| శ్రాజుకూంజులం బోవంగానీక, .. రసిక, 9, ఆ 
కోలిగిం చే. వి నతి. “వు, ఈకలు కుం గోలిగి ఉను 

కౌక్ళత్యము. సం, వి, అన. 1. అకార్యము వేయుట; 

2. వశ్చా తావవడుట. 

భౌ. మ క్ కౌక్కుటికుండు. నం, వి, ఆ. పుం. 1. కవడి, వంచ 

కొ, కుడు; డి, కుక్కు టమువలెం క్రిందికి జూచుచు 

కాం జే. ఏ. 1. వృత్తియందు కౌనుశబ్దమానకు మంది నడచు యతి, 
వర్షము కాోేషెంభరాా మిగిలినరూవము, (ఉదా: కొతీంభర్యము. నం ఏ ఆన. పొ ట్రపోనికొనుట. 

1; 2 కాక ధని కనుకర సస్రద్దర. కాకీంభిర్భంబు దీర్చం 'సడ్తుపున కిడు 

డక రూపము కౌకా.) శా వ. “గాలసంస్రా _పఫఫికన్. భీమం 3 ఎజి. ౨౦౦. 

ప్రాతఃకాలము. వాయసంబు పణినాపత్యో క్త కౌతమేయకము. tren ఖుడ్డము, కత్తి. 
= స్త ంబులోం, దాకజ్ఞ్బానులు చెప్పుండెవ్వి యను కాము. డే. ఏ. 1. చేందమోందిసొలను. “మ. దివిజ 

చందం బొవ్చంగా కా యనన్ ,జాతుర్యం బల ద్వేషి నుదార వారి చరమూ_ర్థిం ద్రుంచి బాతుర్య 

రార ను తరము విస్పష్టంబుగా. గోకిల్కవ్రాశం మొచ్చ వడిం జాకపుందెల్లకో క దంఖం 

/) 5 2 tA ఖే రో ర. 



హలో 

కౌహు తలకి కారు 

చొౌంద మె చాల్చి...ఆము.ర,ఆ.౧8; 2చర్యము కారుకి, చంపి. (వ్, వ వ్ర కాొతుకమం న్న వాదు. 

గలపొట్లు. కీ శ్రోవ్వినవ దుల: గొన్నిటిం కాతుకితు:డు. గం. విణ. (ఈ ఆ. ౪ = కౌతు!. 

మలిచి కత్తిజాలను హ్ వర కౌచు గడికి ప్రబంధ.  కొతూహలము. సరం = కరూహలము, "ఉం అహారి 

౨౧౦; రే, మానము, “మయ... కౌచువో., బ్బ తాత బుడ్డయల కా మ జాకళొ, 

గుడుర్ చన్నులు కకూమకుంళము లే ఠి లి ల. రతూవా౭- అ =) “2 సిం నె ఇ  నహుకఃకారా 

మల్లభూ. వై. ౧౬- ((_స్పకెె మాంస్మగ ధీ కనక | క కొద్దాలికుఃడు. ఇం. ఏణం ఈ ఈ అ సద్దరతోం 

న న అని మూలము; కీ. మరం ద షి జీవంచువాయు. “ఊఉ ,.వక,._ఫువ్ హోలిక 
థి ౧ er?) క్ట కాం 

ధము. “సీ, ప్రవీటిన తులపాలిండ్హ్హవై గశబకార నవ, లైన చేమి “*హాంకరనిములం గంవమూల 

వారముల చిప్పకౌచు మాను" ఆము. అ, ఆ. ౨! కెంధ్రాలిన లైన నేమి సిజవారనునోదరపోవ 

(డ్రా. పాఎ నరస, ౧, ఈ 3గ్మి. | గార్భమై రాళ పీక 
కాశుమచ్చు. చే ద. వి, (కౌచు+ముచ్చు.) మాంసాహారి, | కా ద్రపీణము. సం పం ఈ నం ఆన వంషుభూమి. 

రాత్తనుయు. (బ్రాం కొను. చే. ఏ. 1. నడుము. “సీ. తన్నువకొ:దీ = 
కాచుమేవి = కౌచుముచ్చు. ఆం, భౌ. ళ్ళ. కడం | యండంబు., ,” చెర. అష, 3, ఆ. ౯. ఏరా, 

కాటికుడు. సం, వి అ పుం చృుగవమ్యోమలను | 

జంపి వి eS Rs వి, (అ. ఆ. 

=D 1. వల తోం దితుదవా:నుః రై, కుటిల. | 

వ్, న సం, వి ఈ న. ఏ. వుకర; 2. తటి! 
a D Pe ఇ లగ 

ళ్, డ్, లిం సా. వి, 5 — ర, ఇంకినషుము. 

“డర పిడక. కెతు: నొక: గని పేమ: దివ 
మ అస 

(క్కనమాంగిః చేసిలేం. విడికెడుకౌను: గొచ్చుం 

బయిపెచ్చు సణంబును గంటి నంచు...” ఆము. 

౧, ఆ, ర లి. పొదరకావికశేషము. (చూ. కవును 

be నం. ఏ ఈ పుం. చాణక్యుడు, అర్థ కౌపము. సం, వి ఆ* నం నూతినీరు, విణ, (ఆ.ఈ. “ఆ 

శాన గ్రంథరచ యిక. 
ఆట 

కౌటుంబము, నం. విణ, (అ, ఈ. అం) 1. కుటుంబ కో 
మునకు వలయునది; 2. కోటుంబసంబంధి. a 

కౌటుంబికు:డుం సం, పణ (అ. ఈ.అ)1. కుటుం ంబమః | 5 

పోషించువాడు 2. కుటుంబములోనివా.డు. | 

కౌడు. వై, వి. (సం. కవబ$)) కపటము, అం. భాం! 
| ౧౩౨౮: జ 

న. 

కౌడువు- దే. ఏ. శైవడ్సిపలె. అం, థా. ద్వి, 30౦౨ | 
=o wy a ళ్ వ, “= ఆ కాడుపెట్టు. చే, సః శ్రీ. డౌడు4 పెట్టు మాస. 

గించు, కనటముచేయు. “క. ఆనుటయం నతిమ, 

కృరతకా, బెనరెడువారలకు గాడు పెట్టీ వజ ది | 

తై శొనియెద నీవ స్తువు లని... షోడ. ౨ అ.) 

కం, (శర పా. “కాడు పెట్టి'ముద్రి- పా కౌడుః 
బెట్టి. శ ర 

ళ్ 

కాణప్రుండు, నం, ఏ, ఈ. పుం. 

[మూలరేండు. | 
1. రాతనుఃడు 2, 

కౌతుకము. నం. ఏ. ఆ. పుం. ఓ తజాతవా, అనుభ 

ఏఎవనికోరికయ-ం చాన; &. చెండ్డయందు చేకికి- 

గట్టుకొ నెడితోరము; తి, ఉళ్ళవను; ఢీ, వేడుక; 

ర్. సంతోషము, 6. కోరిక; 7. కల్యాణవరంపర; 

రీ, పరిహాసము. 

నూతినంబంధ మైనది. 

వము: వీ ఈ న 

ల. గహ్మావయవము. 

కాచేరము. నం, వి అ. న 1. చెంగల్వకోన్టుళో; డిం 

కరకపుపిండివంట. విణ. (ఆ. ఈ. ఆ కుబేర 

సం. eo మే అకార్యము; 2. నోంచి; 

కాహారము, నం. పి, ప, న చాల్నమనకు: దరు 

వాతియవస్థం విణ విణ. (అ. ఈ. ఆ 1. కుమారునకు 

సంబంధించినది; 2. కుమార స్వామ్కి సంబంధించినది. 

కౌమార, సం, వి ఈ, స్తే “క. స్పవ్దమాళ్ళకలలో 

నొకతె; 2. బ్రవాచారిని చెండాడిన స్తీ, 
కౌమారికేయు:డు, సం. వి, ఆ, పుం, కన్నను బెండ్డా 

చేనపురువుండు, 

కాముంది “సం, వి ఈ. ల కార్తిక మానము. 

కౌముది. సం. వి, ఈం స్రీ * 1. వెన్నెల; 8. కార్తిక 

పూర్ణిమ; తే. అశ్వయుజప్రార్ట్రి Wa ద్ద ఉక్సవము. 
కౌమోదకి. సం. వి ఈ. 1. విష్ణునినద్య 2. 

ఒకానొక కీరము. పాండు. ౨ ఆ. ౧౫౦. 

కెరవుండు. సం, వి. ఆ పుం. కురువంశపు వాదు 

కొరు, దే, వి కవరు. (శ. ర) 

కి 
కు 7) « ౫9 
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కాంటి చేయకు. నం షి అ, పుం స్లీకుకియు" బ3 కౌళుుచము. సం, పిత, (ఆ. ఈ, అ) ఓ. కుంకువ్వ 

ఇ ఇ వడానికి పాప వేయ-బడినడె; 2, కుంకునుహ్తావురంగ 

కాలకేయుడు. నం. 1. కాలటినేయుండు; జై. కుట్ర) చేయబడిన. 
పడుకు కౌనువముము, సం వి అనం కేం మకరందము; ర 

కౌలటేకుందు. వం. వి. అం పుం. కులటకొనుస. పుప్పాడి; తె. పుష్పూంజనము. విణ, (అ. ఈ. అ 
కొ కుసుమసంబంధమైవది (కండు. 

~~ t 

కౌలవ. సం, ఏ. ౪. పుం, బ వాదికరణములో నొకటి. | 
| కౌస్ఫతికు:డు. సం, వి. అ, పుం, మోసకాండదు, వంచ 

(| నుఫిను. గం వి అం పుం, కునుభ-గము ద. కౌలీనముం సం. విం ఆ. న, వింద కే. ఆకార్యము; 2, | స్తుభము. సం పుం. కు స్తుభ-సము ద్ర 

అశార్యకరణడు; ర జశుపక్యూదులంశడము; ఓ __ నందు బుట్టిరదిలావిస్టువుపతస్థృలమందలిమణి. 
హ్హా న ఫ్రీ చం తి ణ్ 6 ne జగడము; ర, కులీనతః వ గుమ స్టపయివము, విణ, [కా అరక స ఊలవలుపం డుభూమి. 

(s. ఆ. అ) వుశచకువరగా వచ్చినది. (ఆచా క 

రముమొ) కంగు. చే. ఏ. (క, కజంగు) మ్రోగగటయం. దగు 
కౌలు, డే, ఏ, (హం. ఫౌళ్., క, కోలు ప. రాజా) ధని కనుకరణాము. “డా. కంగన గంటె: 

దులం చుజల కిచ్చునభయవ్య క్త ము. ఆం. ఛా. గొడుపు వ్రాలుట యొన్నండ్ ,... వెష*, 3, ఆ. 

ద ౧౮౮ “సీ, జిగికాలు దసకలం చిగురాకు, ౨౫ వక్రం గ ఈ ౧౨౫, 
నకు: బ్రైళు కరికికోయిలలకుం గొలం వనుక” (క్రంచేజం జే” డీ ఏకా ద్రు- (క శృంచుశఆజన్్ 

కువల. ఈ, ఆ. ౧2౮; 2 ఈవాండారు రైతుకకు క. చెట చే. “క,ండామేశా స చనన్, 3 గృంచఆ 

వ్రాసీ యిచ్చుప కము. (చూ. కదప 8. (జేదా' నంకకుపు9 కేంగించితి, .. భార. ఆర్య, ఆ. 
దులలోన్సి క్ర కమముః (చూ, కవులు రాక; 2. విడువకుండంగా. “సీ, శ్కం౦ంచజ కీరిలో 

కౌలేయకము, సం. ఏ. ఆ పుం కుక్క. విణ, (అ.| ముంచుచు నెత్తుచుం గారించి తీరఠంబు సేరం 

ఆ అ ముంచికులమున + బుట్టినది. బెట్టు.” భార, ఆది. అ ఆ, ౧౫కి ‘ 

కౌశలము. పం, వి, అం నా 1, శేవమము 8, శేషం | ,కృంచేజు. దే. ఆ. క్రి (క్రంచుపఅజుం మజుంగు 
నము. ఛౌర ఆది, ౭, ఆ. ౧౭౦. (కానుక. లేకుండు. “గీ. వగఆజం ఛి న నై తురేనియు మృగ 

కులంబుఐగని సహించరు రాజులు మొనసీ వానిం హస్త క కలీ శే ల 
కౌశిలంము. సం = కౌశ్షలము. wy? ఈగ జంపు నమ్మించి బం, జనదు 

మాయ బలంబునం జనదు చంచ.”ఛార. ఆది, 
చె శికమం. నం, ఏ ఆ, పుం ఫేం చుడ్తగూబ; ల్ సట? కే షే స్త 

ఆ, pT 
ముంగిస; రే. గుగ్టిలమునోం విణ, (అ, ఈ. అ తే పట జ 

(© రు మప వేం ఇ స అ చూ రి ఏ. ఒజలో పెట్టంబడినది; 2, స్తడ్లసహాబకు UF క RR స్ 9 స య. ( 

స౩బంధించినది లె. కుళికవంశమాది. ee es SES we 
రో 0చజుం) 

ఒకానొకవృ త్రి. oy Sdn pes స 
3 

నకు న కొనివచ్చు వ ఛాన ద పము. శంతి తపి 
కె శికుః డు, నం. వి, వం ఈ. Ll. విశ్వామ్్త్రు తుండు; స్త్ర స్మ Sh ( రి సాము క; తీ "i వ) వ, .. యోగ్యవస్త్రపులవిస్త స్తరిల్లిన అ ౦తే 

; ws త్త కా పజ నతు Me 
ఖ్ ae ~~ అల: న స! దై. ఏ. (నం. గ రః. రాజపీథిం ఏబురచ _క. వ ర్ద “సీ, ..క్రంకలం = బన్నీరు గలయం జల్లి” సీలా. 

J 

కాశేయముం, సం, వి అ. నం 1. పట్టు; 2. వట్టుబట్ట. ఏ, ఆ. కోరా 0, తో వ “చ చొరనిబిలంబు 

కౌనీవుము. సవ వి. అ న, 1. వడ్డీవలన న. లుకొ వెడలం జూడని నం ౦తలు...” ఉఊం హరిః 
2, అలన్యము; త, కునికి పటు ౧, ఆ, ౧౩౧; 8, సందు, సీ, రచ్చలు ఈంకలు 
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రాజమార్షంబులు .. .” భాగం ౧౦, సం. ఫూ. శ్రందు వేష్టితం,బులం దడంబెట్ట. , ” వారి. ఉం 
యి ఇ2దితి; డీ వీథి. ళ్ పజ 'లెల్లం బురి6 గంత! 3, = రౌ 7 విరోధము. “క్ట పౌ డైన లన 

ఈ/9ళల మవహాపావంబుగాం బక్కెడున్. వార.| విరనపుం గం దయ్యెడుచంద మైన రాజుల 
er ఆ, ౭ెడ్రాః 5 రాజనభ. “డి. కనజాడ తెలి నెల్లన్ , ముందర 'ఠాపించి క్రృచుంబొ ఎవ 

(క్ర,ంతకు చేడ్చి శేని, .. . కట్టుషొట్టును వ కం దిలువః బంపు జొ య్యన ఏదబదన్ .”” బాన. 
ద్వి. హారిళ్చ ఊం ఒక3. వం; ర. రంధ్రము, ఉద్యో. ౧,౪. రగు దశ ౫ ఆఅ క రీ. 
దష కాం కోర గంతలు జేసి భేదము, “ఆ. సూకపు పుత్ర యికండు నాకల: 

“| 
| చెద్దమో, పెత్తి తిన నమ్మి యున్ రిట్ = ట్టి చోటల్మగ్రందు 

క ౦దకుండు. నం, విణ. (ఆ. దిక్యా, ఆ) క వీడ్చు | చేయ నాకం స, చె రించ్కియున్న 

ఉద్యో క స. 

మజాకా గ. 

చొచ్చె విళశిఖంబులం, ,. చై, ౨, ఆం కరా. 
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వాడు; 8, వడిపించువాండుం తింక నూరకుండు. భార. ఉద్యో. ౪, ఆ ౨౫౦. 

కందనము. సం, వి. అ. నం 1. (యోభుల) అవ్వ; (మిధో శేదో న మేకార్య శ్ర లో సీ నూకజి 

2, ఏడ్చు; 8. & వీలంప్రు; త ధని. పు పుం, పిల్లి.(వాచ మూలము. బం కేం అధికము. “వ,..అఆందండు 

కృందయిక. సం.విణ.(బు. తీ ర్రైబృవీక్నించువా:డు* చ్ వ. మంసుచేదెడియలు  వెందొవలు?ా 

శందిత. సం, విణ. (బు. శే బు.) వీక్చువాఃడు. ae అ గి ఆ ౭౧; 2 సంకలము, దొమి 

కృండికము. సం. విం అం నం = (క్రందనము. మైనది. “సె, విందాశువిందులు వ. వ 

క ండిలు. వె, అ. కి, (నం, కంద్ వ. మోయ. గంంతిభోజుని నాతనిపు త్త దాఢశ్కిర,.. భార. 

war ల + యో ఖమ్మం ౧; ఆ. ౨౬౬. 
ర! ఆందముక వీరకాజవాళ, దుం మిఖ్లినిస్ఫాకా 

శంఖతూర్యంబు లాగిన్, గృందిల్లి. క క పీక కృందుకయ్యము. ద్య. a ((క్కందు-కయ్యము. . 

క ఆ. ౧౬౧; 2. సీంవానాదము చేయు. “క. దొమ్మి యుద్ధము. నిర్వ ౫% ఆ. ౨౨౪. ఫారం 

స్క_౦దగణేళులు తోడై. క్రందిలి యిుభుచెకలం ఫీ 9 pa ౨6౮౦. 

న గణనాఢబలం,జిందంబు చెలంగి యార్పుల, ఈ, ౧చుకొనుం ద్వ, అ. క్ర” ( క్ర ందుగాకొనుఎ 1. 

డ్ మిన్నందెి క కృష్ణు ్ననైన్వము దా౭కన్.” ఆకిశయించు. (చూ. శృందుకొలుప్రు; ద వ్ర క్ 

| ౧౦; ఆ. ౧౬౩౨. టికమగు. “చ. కని పినయంబు క'*ందుకొనలాగాం 

(క్రంద్ 1, మో. బీ గొమిల్లి..,” ట్రే" ౭, ఆ. 2 ర; లె బహుళ 

(చూ (కృందిల్లు.); 2. విలపించు. “సీ, . కృత | మగు. Ms SS టు 

ఘ్నున్నుగృకంబకనముదయముమోఃదః గృ ౧ద నది కారణముహాపికస్వరకమలచృక్ళ,  ఫూర్ణ్జనదమల 

మియు మజియు దుఃఖముల: బెట్ట, తెజు:గు| “రను bc నాచి 

లెన్ని యన్నింటను బజకురధిపి” భారం ఆర, వ. చబోధ, ౧, ఆ 3౯; డీ. పూర్ణ 

A ఆ ౨౬9౨. పెం 1. య్రోంక, ధ్వని. (జ మగు, “సి. అపంబికంఠవారావి ప్రభలతో 

సిరి చాసియును నొక్క-చింకయం లేక వీచు శాస్తుభకోచులు Sa భా? కొస్కం. 

ల్యక్ళం దడంగినజలధివో లె” భార. శాం. ర. ఏలా; ర్. మూంగుం ఉా. , .పిళృరాజుకింకరుల్ , 

ఆ. ళ౧_: 9. She ఏడ్చు. ఆం. భాం | ఆ, ందుకొనంగ చేవడర గాసిగం జేనెం దదాజ్ఞ్ఞ 

క్ష ళా గ్ అ 

ది. ౨౨౨; లే. అతిచారుణధ్వని. ఆం. భౌ. | నెంకయున్ .- నిక్వం ౫ ఆ ౫౦. 

= ౧౫౨౧ జీ. నందది, “జ, కానాల |) క ందుకొొలుపు. బే. కర య. పే 

కందు? వె? ఆ, శ్ర (సం. 

వ్ర 9) 
కస్పృహాలగర్వవరంవ వర లే దు వాసి, ..”” వారి. ఈ అతిశయిందం జేయు. భీిషణో త్త కనువాయ 

వూ. ౧ ఆ ౧౦ రీ. 'షేషదవము. “గీ, ఇశ్త| _ేహావిఘోవంబు ee _ర్రి గృందు 
అంగునం గలుగుక,0 చెల్ల నోర్చి, నిల్చి గాల్చిన| కొలుపు భాగ ౬ స్క_ం 3౬౯. 
సత్కీ_ ర్తి నెగడులాకల భారం. విరా. ఈ, ఆ, (కందువడుం ద్వ, ఆఅ. క్రీ" (క్క్ందు+పడు 1. 

3.౨; 6. అతిశయము, పెంపు. “చ,..కోర్ము-_ల గుమిగూడు. “కం ఇలం గోల దట్టుచుకా నం,బళి 
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కంబళి యనుచు 

గుచు, 

కీ గ్రవాశారకొుంబు మహా: 

"దొల్ప ట్ వే ఎదువడ ఇల్ప వశం చాలు. 

శా నా a ౧. ఆ. అరర్రా; లే. మజుంగుకడు. 

(చూ, క్కందుపజుచు 

రృందువజుచే. చే న 

మబుగుపణుచు 

కంబులం ఇొస్తభవదకంబుం త్రి 

గ్య ఆ. ౧౧౨ 

కృందుపౌటు. ద్య. వి. (క్రృందువడుధా.) (నమరము) | 

సంకులమసట. న్లో rs గ ంముషా |! 

టింకయెన.. ..చిక్కువడకుపోలె. ,, జార, భీవ్ల. 

౨, ఈ ౧౧౫౨ 

= భార, అను. 3, ట్. ౨ ౨ సం 

. కార్య 
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చుండు జో్రర్డం | 
ల మొ కోక ఆ 

ee 

మాలా. శల. ము వోవన. చాాపనాన మధా! 

ందువణుప.” కాకీ, 

—_ 

0 బ్ | uo 43 రి 
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త్రక్సు 
గృక్కంగ సాంచుదున్.” బార. దో ౧,౪ 

శ్రీ (త్ర మృ వడు {బం 

కముశా) స. నల, ఆ క్రోశపరిదేవ 
నాక్షరన్రాతంబు కంఠగద్దవికచేం (గృక్కు ae 22 

వార. 3, ఆ. ౯౨. 

eh క్ష 

క (క్రందుపడుధా. ప్రే.) | క్రక్కెర = కక్కెర- (శర 

సే తులపీవలాకచు త... రన చే, శ్రీ * బిల ధ్ర ((క్కచ్చు ఆజిన్ +) 

క. వంటనే “చం, శృఃచ్చణ మునివర్ల వాహ 

నుడకై చనుచె మం ల భారం ఉద్యో. ౧, అ 

౧౭౬ భారా ఆకే ౭, ఆఅ. 3౬౯; 2. విపాటిగా. 

క్ర ఈచ్చులి వేట వచ్చి యిట eh 

క జూచి పోవలావచ్చితిమి...” భెర 

ఆది. ౪, ఆ. ౨౭. భార. ఆది. ౭, ఆఅ. ౨౬౬; 

ల. నమభెగముాగా. AE) స . ఇంక? (గృచ్చజ నిల: 

కళళ స స్ట she కుశ; ద్ద 
ర్రకచప క్రమ అ | బంచి చక్కు నగ మక్కడ నివ్వ శేని మచ్చలం , 

మొగలిశీ. (తురుక' 
| చెబు:గక యాందలంచినను నే నది యేటికి సమ 

కృకచము. సం ఠీ. పుం. 1, ఆంపము; 2, "వెం ల దశ 1 

క కరము, మ. కచము వణ. (ఆఆఆఎదీనము, తించెదన్.. భారం ఉద్యో. క ఆ 3౬ం; = 
Wy Uy x ఏకకంఠముగా. *చ..,ఐని క్కచ్చణం బల్కు 
శ కున. చె. ప్ (సనం. కరకాం కర్క_శము, కళ 

పు “డా. _తామరచూ! నిజేవి యమా క క బురౌణన ంహిళల్ . a 5” అ. ౧౬౦. 

హహ గా య a క్రచే ఆమే. చే చ . (కృచ్చబుధా. పే 
నజవగని ౨ న్ ము రాన మొప్ప”: జూచి... చి UU 

we ee గే మిగులంేయు, మించు: మత్ గం్మద్రిక సరివచ్చు 
ల్ ఛి శ s శ 

శ్చ ళ్ నవడు. వె. ఈ క్రి ॥ (క క శ్రుశరానసాపడు ఫ్ర నర ఎడస్రీ తకళ మూ కైకాంకు: లా 

Vu YW ' టీంవ కిరానా, ౧ ఆ. ౧౦౩౨ 
తూరము. “క, నిక్కు.చుం జని నంధర్వులు, FA TE స షక | 
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యుల గేలియహోలె ట్ట. ఓ గ్వెము_క్తన్సిర్వంచిక ష్ గో వబ అదిక కంపతచాతా ను మక నటు 
| . నాయశకొగ్ని కనవద్యహవిన్సులంగా నొనక్చెడక్ ఎ 

జారి. ట్ ౧, ఆ. ౧౦౮ సాంభో. ౧ 5 ౧౨౩; 

8. దుష్టుడు, దుర్యడ్దు:ను. జుడకము, 
అక్కి)3చుః గంనుం దిలోకీన్ఫశంసున్ , గ ఖ్ 

పారి 3, ఆ ఏరా ఉం. అనూ మాపక (ద్కుమచు, 

రుడు, “క, డీ ౨చు లగురాజకన మయణలు) వంచిం 

ల రవవాదో ప్రల లోంనొంచు నృపా. 

న. జం చమహోశబ్దమాలంకు బహుళము | 

లయ్యెన్ నెష, ౬, ఆ. వళ, 

క్రింయేండు. దే. విణ, (క్రించు, నీచుడు, “ము. జన, 
నిందం బడ బేక నిన్నుం గకినసా ంకంబుతోం గాన 

నం,బునం (దో,ము౦ంచినతవ్వు షాల్రక నే. 

చూచి శోకింవ: గ్కీయిచునిచందంబున వచ్చు 

నటంచుం A వో నేల సాం, పున చ్చ చింకొ క! 

సారి నీనగుమొగంబుం జూవవే జానకీ.” ఊఉ. 
| 

'రాౌం రా =p దక్క | 

శ్రా = వి (క్రించు+కనము) ఓ నీచ: 

తము. “క, , .నిజభౌమ నొల్లక, ధామమున , 

నటించెః సి, ంచుందనమున జడుండై. 9 భాగ క! 

సం a 2, డొౌస్ట్ర్యము. “దండకము... 

దముండు మాకృర్య దకపత్తుందై es వ్క్షూ 

సృపాత్రెకమా మూ ర్రావనూ తాం తకు న్నిన్ను:గచ్నాని 
రప్పేంప కుపా ఎంగి దర్పించి కి క్రీం క బొందు 

చుక మం దభాగోదయక్షంబున క క బన్ని , 

జన్నంబు నేయంగ, we జద్భ. రి, ఆ. ౨౮. 

శీందంటు. చే. అ. శ్కీ* (క్కిందుశఆంటు చేల 

అయన క. కాత కను ఆల 

'పాలగు ష్య Sa మతు. తళ ో 

నంటియు నింటి శేగ చద లంటినదుర్శ తీ సేన 

తో డ్ లం. మంటివాన a ౨ గల! 

డేడుదినంబులు +” ఉం రాం ౭, ఆ ౨3౭+ 

శ్ ౦దల. చే. వి, (కి (క్రించుగాకలు క కలకి క్కిందు, అనో | 

శ ముఖము. “సీమోము: :దమికిం జేడిమొ క్రమె 
పొగ వర్వ డ్రైలుః చగ్రీందలగా౭గ వృ క్షశాఖ.” 

పాండు, ౨ొ ఆ. ౨౯ 

క్కీందు: చే. వి బా. 1. అ$ోభాగము, “గ వృష్టి 

తలి నిడ్డజనం ద్రావః ్రీందనుండి.” డిిఅను, ర, ఆ, 

ల ల అం 

FE 
గ 

లీ 

99 
కును బొందుదుకు. ” వెగం. ఉం, 

శ వె షు ఇంప నం ఊఉ. ర౮ం; లె. అధికారము, అజ్ఞ. 

బదిశరంబుల వా 
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మం పగవాం డ్రైనరు వచ్చి [క్రిందుపడి 
ప్రార్థి క వానికిం, దససోభావ న లిచ్చి 

పుచ్చుటయపో ధర్మంబు...” విపు, ౬ ఆ 
౧౬౧ 9 పీకు క, = ఇంద్రైదికృబ్భంచారక 

వరులతోడం 'జెనంకువ నెందు, గిందుపడపండః 
దవమున్యవందిరి వర  మఖిలభువనజాననోత్తు 

కతక్.” వార. ౭, ఆ ౧౭౯ ఓ, ఆ 
అంగు, “కు, ,శంభు: శాసనము గ్త్ 

వామవహవా వాంగుషం౨,బున నదిమొ డకాన్వుహొ 

లు క్కిందు దువడన్.” ఊ రా, 3, ఆ రాక. 

శ్రీ ందువజుచు. ద్వ. ఆ (క్కి. (క్రిందువడు. ధా 

డే) 1. సమాపింవం జేయు, దద్దజుకుం చొచ్చు. 

“మ,..లర,ఘన చాతుర్యము నింగెః చందువజు 

వంగా...” ఛా. రా యు ౧౪౨౭; 2, చుల 

కనజేయు. “సీ,. గరి యెత్తి Gs శ్రీందు 

వజిచె.” భాను ౧౦; న్యం, ఫొ ౧౩౨౮ టె, 

పీడించు. “ఫి __కుండలీశ్వరు చ్రీ/ంచుపజ చిన 

శాబ్దికండు.” వరాహా, ౯, ఈ 35 

ందుసేయు, జే స క్రి. (క్కిందుశో జేయు కేం 

శ్రీ ందెముఖముగా సేయు, “' క్ల క్రి క్రిందు నేయంగః 

బడినట్టికృవ్ణ వృథుని;కీల శుడైనే న మోందుగాం 

ర్ 7 

లి లో డ్డ డో 

చిన 

నీ 
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కలు గారాల శరస ల) ఈ 2౭5; 2 మున్ భొగంర్సా సం. ౨౬నే బి. నాటు 

కోకు వ సేయం, “చం, నమ సము: (గ్రిందకేపి| కొను ో*ోచ...నిశాశతసాయకము లోకే. మొగి 

మిఎ.దికబణుకోల్నుః డోర మును మ్నేతృము! బద మనియందుం (గీకి తియయ a 

నొక్కడం సాడియుండెచే,ని నిరవమాదృ్భతిం. ధార విరా, 9, అ. ౨౧౫; 3. కూడు, చేతు, 

జలిపి నీవు మముం గడుణిందయాః. దగున్” “డా. లెక్కకు చెక్కువై కనటు లనిమహామృత 

పాండు, ౧, ఈ. ౧౪౨ ] "కేజి "మెల్హైడ బిక్కటిలం జరింతు రశిఫీముబలా 

ర్పీక్టాః కేం వి, 1. కంకి బట్టు. అం. భొం ద్వి | ఢ్యులం ర ల్వాచక్క ని ధర్శ్యశాంతు అతి 

౧౯౬. కావ్యా. ౭, క. ౬3; 2. యతిభూ కాహణ | సొవాసవ లు 'జేవపూజికుళ్ , [| గ్ర జీయుక్ 

విశేషము “ఈ జడలును బూది బొకుణము జసంబునను శశవసేవరకణార్థమై భాగం ౬ 

జన్నిదముం. బులితోలు చీరరలంగొడుగును నాం ౧౭౪. ఆం, భొ కృ. ౧౧౯ 

పీకాక్ విదుదగనోలయు: గ్నష గొ | క్కికో్టై = క్రీణురు* న ర 

జి బొల్పడరణం దాల్సి..,ఒకతాపసోర్త | క్రిక్కాను. చే. ఆ క్కి, (క్కిక్క_+కెను ర. 

ముడు... డక ౬), ఈ గ “క మృడుబలము ర. రాను విడిసీన .. 

శ్రిశూాటిల్టు: జే, వు క కంపించ్న దా శు కా, కు ళం రూ ఆ, రాధి 

వ్షోణీచక్రము (మగ్ రాజిజ్లగ డిశల్ ఘూక్టిల్ల శాలి జే. ఏ. (కిక్కు గాలి.) తూర్పుగాలి, 

ర చద. లా ఆ, ఏ బ్రాం లా ఎ) “దిష్టి. ఛిదృ ద పుష్పములు, ,కి శ్కిజ్దాలిం దూల 

గ్కికిరార్యో = ట్ట అకియు, (నిండు ce బన ఈ, ఆ న వం, 

క్రీకిగార్సి చెకొ పిక్కటిల్లి...” వండితా, క్రితము, డే, వి (ఇంతకు మునుపు, ఫూర్వము, 

నముహీమా. ee + పుటి “మ, చలికూలాచవితంబు సీవలన నల్పంబై న 

వి డ్రీీరైాకో' చే సి ( క్ష్ శక కయు. ధెః వృ ల్త త్తి చః గంటిసే, కీఠము, 4” హార, క, ఆ, ౮౬ 

యందు స్థాతీకయనేలా కు) ఇజుకై నది, | ప్రబోధ. 3; ఆ ౫౬. 
రారాపు “ఊః క్రికీరాజీచన్నుదోయి యిరు'కి,మి, నం, వి, ఇ, పుం = భు 

గ్రైవలకాంతియం6 A (cena గ్ వ్వెకటాగల క్రి (క్రిమిన్ను + నం, మ ష్ * పొగాకు్తోం 

జేయ... నైష. ₹, అం ౧౯. | 7 మిఘ్నము, సం. వి. న పుం, వచాయుంవిళంగముపోం 
ప్రీ 

శ్ర గతం. జే స క్రి (క్రికజీయు.. ధా) | క్రిమీజు సం. వి. ఆ స్త్ర లక్క. 

1. నిండించు, కి రకల యహుడలకేయు, “క స 
పార్టు నాక సో లు నిజపురోవక కంకసరణి శ్రీ మకేలము, సం. వి, అ. పుం. వనీ ల్మకము, పుట్టః 

డి,క్కులం & క రా అకింవ, , లన్ జ లొ ఆ, ౧౨౭. డల: నం. వి, ఆ, స్రీ 1. ఛాళ్వర్థ ము; 0, 

(శ. ర. హవ చ్రకట్రాలిం బంగా” ముది, షా; వేయుట; రి. వేస్ట్ర; డ్ విద్యాభ్యాసము; ర్, 

రీ. మడులలకేయు. “వ...నడిజెక్కం క్స్... శూర. ప్రాయశ్చి శ త్రము; 4. చికిత్స; 8. వ్యవహార 
జీంచుచు.,. పాండు ఈ, ఆ. ౨౩౭; ఈ కిక) మందు సాక్షేవశ్రాది; 0. ఉపాయము; 10. ఉప 

రిరిచు, మోసనపుచ్చు. “దిష్టి కిన్నర బ్రహ్మయ్య కరణము; 11. ఆకంభము; 12. విధము. “క, 

గిక్కిణించిక్వొ, కన్న డబ పాయం గనుమణం | ఫుష్పితజంగమలత క్రియ నున్న తకుచ ననుచెంచెం 

ఇతివొం వండితా. మహీమాం ఏ౦౬ పు బవననందను జాయన్” భార, ఆపి, ఇ, ఆః 

శికిరకియా, చే. ఆ శ (8 క్కీకరాాషజియు ౧౯౦. నైమ ౫% ఆ. ౭౬. (కడపటియర్థము 

1. ఇజుకగు, ఎడము కక జ జ జోడించు. “డ్య, తెనుంగుననే కలదు 

ఎల్హచోటులుం, స. (గృందుకొని కీ యగొను.మిఅః శ్రీ (క్కియాకొనుు!. వీర్పడు. 

కీశబలంబులు, +” ఫాం రా, కిష్కిం ౫౧9.) “క ఉడుగక మే మహికముం బలి కెడివారము 
“క్ల శ్ కై టేసిన చన్ను వలం ఛీన్సిననడు సీవ్చ షాశవు క్రీయగొనలాం బృల్కెడదునాండపు 

స్ట 

మిజాకము. నం. స్ర్కి ప, న లక్క 
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“44 భార ఆది, రా ఆ వ. (్రశీవలముం 

లు 'క్కె_డువాడన్చి జని ౧ ఠొాంకరముఎ); డె, 

నాను. “ద్వి. ఒనర శిరం బుండ మో౭ | గాడ్పు, జే, ఏ. (క్కిందు+గాక్ను ఆపావ 
'కాల్పికిని నేర "వెట్టంగం గ్రియగ్ నినళ్లులే వాయుశ్ర.. “నీ. మోందిాగాడ్చుం గీగాడ్చుతో 
పండితా. దికొ. ౬౯. పు. మేళం వి.” పీన శకం. ౨, ఆ. ౧౧౩. 

కీయమాణము. సం, విణ, (అ. ఆ. ఆ వేయ యా |క్కిగోట చే. ఏ. జొ (కి ంమ4గోరు) కాలి 

Cher ౧; ఢీ, ౨0 

శ్రీ 

॥ ష్ ్ష బడుచున్నది, “స వీ + మందమంద, క్రి యమాణ ౩ ననా నకు “శా. ర్ గోబ బక ము యముుయుక్ 
ప్రాతకూల్యాఖిరామమై కొన్ని నాళ్తు, గ్, రతి ఈ సం, ౧ ఆ, ౧౦౦, 

జరుగ జల్పి రలివలు జతుల సేవ. is ప్రభం ed క్రీడ కం వ, ఈ సం కే బంతులు వితోడి 

ఆ, ౧౦౭. మాల; 2, (ప్ర్యుః కురివోగమ; ఈ ఆనాపకము, 

Sables నం పి, అ, పుం, yy లెజ్ఞు శి | డ్డ అహార 

డ్కీయాకారుండు. సం, వి. అ. పుం. శ్ర క్షేశిమ్యఃడు, |క్రీడల్ స శక్ర, క్రీడిచుచున్న విపహాంంచు 
శమ న ఈ, అ వనిెవేయువాండు, . యున్న. “మం కనియెం క్రీడవముర్త ఇదంపతి 
ఇయాపవర్దిము. నం వి, ఈ పుం, కార్యనరూ క్తి.  మిఖోగంఫీకడోదంబు, వై. లొపమున్.” హరిం 

సం కిరా ౧ స ౧౪. న్లో ఊలు, ఆ, 2. 
శీయావంతుఃడు. సం. విణ, (౯ =, వతీ, త్ ఎ కార్య' వీ డనము. సం, వి ఆం న ఓ ఆట, కారు ఫీమ. 

సాధకుడు క్రియాసక్తండు. “క. సంకతళ్ళవా | 3, ఆ. కరా. 2. ఆటళొమ. ర్ట 
మేఢిఫలం, బంతయు: బడయంగ నోపు ననుగుణ | క్రీ డాగ్భహము. పు చధీదుంద రము 

el 
భార్య; వంతుం డగువాండు స సల ర్ డానాఏి, సం షి ఈ. ద్ద క్ వేశ్య, 

'దాంతుండు. జు త్త చంణుండు న నగున్ =” భారంఆదిం ॥ ప కక స్నో 
అ ము న౫, వి ఈ న. 5౮ 3 రస Ve ew - టి. ర ల వి ఆ న 1. రత్కిసవభోగము 

ఏ ఈ యి౨ంచువి ఆషణముః ! 
| 2, Ga 3" ౩ డౌనరక్నయు. 

క్రి యావిజీ శి ఠి టి. = . సతో న న a | 

pa న en Se as జం- మి ఆ, నం ఊద్యానము,. 

కి మూ “భు విం టొ హరం కల అ నె WU కీ డి చె. ఏ. (నం, కిరీటీ. పాం కరడ) అరుకుయు. 
పనిచేయుట. శిశు. ౨ స, లావ, న్ | ఆ ( | వ ఎ ప ణో జ్ భారం విరా రా ఆ, ౧౬ నొంః ని, చెప, ౧౬ 

ర్రీియ్యు = క్రుయ్యుః (కృళించు) “క క్రిక్సిజ్, ౪ 
త్. 99 ల ల్ డింకే. దం ఆ క్స్ . న్ రమిం౨చు. es సినచన్నుంగవలు6 (గి ీన్సీననడుముర్ . భాగ. రా గ Uy 

' మిం ,గీకింపు నాతో మనోపహరేలికతి.., 
స్కాం, ౨౬౫% ౧౦, స్కాం, పూ, ౭0౭. వాక గి అ క్ష వం ; మారం జహా ౨౪౦; ఎ, విహారించు. గీ శ్రియ్యూటం దే వి, (క్రిందుశఊోట్స్ర (క్రింది; ష్ 
యూట. “గీ, +. ఆందలిక్రియ్యూటవసిమి లేటు 

బండు, *, సరసధాన్యంమి. ..” పాండు, ౧, ఆ. ( ర తస్థలమునం మ ప ప ర స; 

౧౧౮౩' ఈ జిక సవం విణ. (బు త్రీ బు కీ డె చువాండుం 

క్రీ య ల సం వి, అ న కీ శ. 

క్రీ చే విణ (వృత్తి ర శ్రీందూి క్టరువవ (0. టన న 
స మాటివర్ష ము ల “షణలిన నరూవము. OR స 

కిందది (చూ. క్రీ గాచ్చుం | ర్రీనీడ ద్వ. వి (క్రిందుకానీడ్ఫ క్రిందిసీడ, వన్స్ 
శ్రీగడుపు. ద్వ. విం (ల ంది4కడుపు పొ శ్రీకడుప్పు లతల డ్ర్ కడం ది ట్ర కక చ నత లన 

| 

వ Er ఆం. భో దక ౧౩౨౬ వంద తార లము.” సెపు రస్నా రాక . ఆ, ౧౭౪6. 

క్రీంచొడ. జే, ఏ. (క్కిందుశతోొడ. 0) తొదయడుగు | శ్కీశీరుశేల. డే, ఏ (క్కిందుశసికో నేలు అనూ 

భాగము “గీ, ,,బకకీట మద్దిేం దృ, కనయు' వము ఊటకేల. అం. ఫా, 2 ౭ 



కు రసు 
bd 

కరన్. 'వైజు (0, ఆ, రి Ce యః గ్ ఆ 

వెరి. (ఇట్లే: (శ్రుంకుగుబ్బరి, (కుంకుమల, ఈృుంకు 

చలువ: 0 పుదురు నం పుం మెట్ట, (క్రుంకు మెట్టు) శ్రూంకుకొండమొ.) 

హోటల్ షాంచో, Cen ము, ౯ వి, (శ ర ముం న జి. వ్, (క్రుంకు థా, అ సమయము, 

శ్రీకాడు ద్వం ది (క్ర్ందుశావాడ్స ఊాటిపొలము.| (చూ. క్రంకుడుగట్టు) 

కు, ' క్రుంకుడుగట్టు = ర్రుంకగట్టు. యః ఏ, ఆ, 3౪. 

టం గ్రా i ఓరీ గా ఇ 

ప కింమే. ఇ నం డీ (క్రుంకుదాం ఇప ప్రంకం (ప్ర ఇకలిడు = క్రుంక్డు, స తెల్పవాజే నటం చు వ్ | ou క 

ఆ జేయు,అ సమం శేయోకీ. అనుచుం గురకింబ _ దివికి యజ్ఞన్నిగట్రేటిపాంతకుం స్ర్రంకులిడంగం 
న. ణి క్ి జర 5 E 

కాని బ్రా జ్ఞకసీ యరసీ”” భార విరా, ఆః ౭౧౪) సన్న కచ్చు, బొల en 
a | యా బా! — తి ౦కు వెట్ట ర్ 

ప్రంక్డు. చే అ క్రిం (క్రంకశిఇదు). స్నాన | శ్రర వు అంక కట్టు తల 
os వే "Aa 

జేయు. “కా. వీయేళలిర్లములందుం గూంకిడితిరి ! : యజ్ఞ కటోకంబునందు గ్రు కులు వెట్ట 49 

3 సాం. ద ఆ “= ఆం శీను. 3, అ. ౧౧౪౭; 2. (వంగు. జక ఎట్టు 

త / గుంకులుకవెట్లుచు చేచి వట్టనీక,,.” భాం రా, 
క్ర జే, ఆ, క్రీ" 1. అ కమించు. “క, హాయ మ వ ia ట్ : 

ఠి =) టి UO 

రపి డల కు లక్రుంకండ్ కో యను” ' ఛార, విరా* క్ట 

౨ ఆ. 3౧౫ 8 చచ్చు ' 

స్క-జానకరకిపుల్ చక్రాయుధుం 

గ్రుంకెంబో యని ఫట్ eds క 
౬, ఈ ౧౮౦; 8, మును:గు Ser 

శల్య ఆ, వ. గీ కణాంకం 7 Sis 

వృద్దగంగం హ్ “కారీ, 35,ఆ, ౧౬; & చాటు 

న్ “డా కోజలస:ంధి నెంపములు (గే ంకిన 

నంత దిన్నకృంబువన్, ;మోజీన నొవ్వి భు_క్టః గొన 

'జేరకంం ౪” కేయూర, లి ఆ. ౧౧౫; రి, అడుగు 

వ "శౌ...రవిదిప్టి ప్రంకి పాతాళ 

గ్యహ్వూరముం దూజణజీనదాని...” ఆము, ౨, ఆ 

౬౬; 6. దొంబు, ఆతిక్కమించు. “అ, నిలువ 

వలయు సీకుం గలవాని *ల్బన్నుగూర్చి మోహ 

ఏ=-చికొని కడంగినడవు సమరమనకు వెడ క 

బ్రో సకం గ్రంక లేదు తఈజీకి: జెరుముళ” 

కర. ఆద్నొ. ¥, ఆ. ౧౯౧. వారి. డ్ డ్ ఆ, 

కళ 
చ... గ్రు, 

5 గె! 

మ చలం 

౨౦౭. మి i. స్నానము. (చూ. క్రుంకు వెట్టు; 
2. పంగట; లే, ఆస్తమయము, పీన, శక్రం, ఆ 
౧=.ర. 

nM ల్ ఆజా మ కు? +కడ జి వన క్ర వ . (కు వ చలి రా 

టె ప వ్ ora ఎవర జొ స్ట (ఆ సున కు? ణా వ్రాలి 

సెలా, 5, ఆ. దెం 

క్ర ౨కుగట్టు, ద్వ. వి. (క్రుంకుగాగట్టు, అస్వాద్రి, 

వడదుటికొండ, “క్ష, శేరాజు కుంకోగటున 
UU రు 

“జా, శంకాకీర్ణ వున | 

డింతతోం, 

ఊం వ వ. 

మ్ర,ంకువెట్టు. జే. అ. క్రి. (క్రుంకగాపెట్టుు. 1, 

మునుగు. “మ. అవరాధంబులు పెక్కు. చేసితి 

మహాహాంకారకామ్మకి యా, విపులాంభోనిధిం 

్రుంకవెట్టి a నిరం. 3, ఆః ఈ౯; 2. స్నానము 
చేయు. “సీ. గంగలో మణికర్షి కా తీర్గమునయందు 
నంకల్పప్రూర్టంబు గ్రంకువెట్టే. “కాస్ట్. ఆ ౮౯. 

క ౦గంబడు* ద్వ అ. శ్రీ ((క్కుంగన్ పడు స్వార్థ 

న మ్ ంగు దిగంబడు, “ఆ. ధరణి మంగ 

బడల,” భాం రా, కిష్కిం. రో3౧. 

శృంగిలయబుడు. ద్వ అ. శ్రీ" (క్రుంగిలన్ వడుం 

ముడుచుకొను, “గీ, ట్ పపం గ్ర ంగిలం 
బడంగం దిగిచి, వ,ధమసురతంబుం గావించువ్రైఢ 

వెరి కాజగొ. ౫౬. 

శ్రుంగిలు, డే యం, శ్రీ" (క్రుంగు. థాం ముడు6గం, 

క్రుంగ. “"ఊ.. ,రెమ్రివోకముడి యూడ్చినం 
జారీ 

గు గిలి శిండుకొంగులుం,బిగ్ష నడంచుచుక్ 

విడిచిపెట్టదు. ..” 

పరం క. అ. శ్రీ 

బిబి, = 3 ప్, 5౨ 0. 

= 

YU 
1. ( క్రి (క్రిందికి అంగం గం 

ప్రద్థకంభోబ్భ ట్రూలకాకాటిల్యవికృతిం గుం 

గనినాంటీమిధ, బ్రీఖరి”” వెప, ౧, ఆ. 3౫%; 2. 

దిగంబడు. *' న్ . ఆకాశవాహినీనై నైకకంబుల ఖురాం 

చలటంకములు గుంగ జడనుపడీన కాశీ. ఏ ఆ 

౧౨ ల. శు, సస భు. ళ్ళ. ౮0౮ డ్ నళకించు, 

“శ్వా శకాశ్రీదేవనదిజలంబులను గ్రుంకం గ్రుంగు 

సర్యాఘముల్ * నురా,౨౦; లీ చచ్చు. ఆం. 



కుంచ ప్ర అః ప్రక్షు 
భౌ ద్వి. SX 6. వంగు. “కీ చాడు... ! సాకు. ౧౦, ఆ, ళో ర, 

అవని (సం నీలం చు.” 

౧౫ 7. 'వా,స్వమగు. 
కనక_స్టంభంబు సరేసీశ్రూ5సము 

స్టితం బగసటయున్ ,,.” వక, ౨, ఆ. ౧౧౫%; 

5. నీరసీంచు. చాః==వాయడు ప కక్టములకుం గంగి 

పోయినాడు. 

క్రంచము. నం వి. చ్, పు 

జాతికొంగ; 2. వాంగ. 

తము. 8. క్రాంచవక్షీ. 

మృక్కించే. చే. శ్రీ" (క్రక్కూధా. చే) 

కూరించు, “వ. . , జీదారవంకంబుకోన, ., 

చేరంబుం గ్రుక్రాంచి. ... వరవదు, ౫ ఆ, ౨౨౮ 

ర్రుక్కిదము. బే. విణ. 1, ఆవిరళము, తజ చగునది. 
“ఉం ఆక్కజయమె మవోర్థనివహంబు సదు కులం 

మెచ్చ: జూచినన్. గ్ర క్కిద మైననక్కతి,., 

కు సం, ౧, ఆ. లా 2. కవ్వువడినది, క్రుక్కం 
బడినది, “ద్వి. గృక్కున భస్మ 0బు గాజురం 

ధ్ర౨బు, తక కట్టుకొని కీలుకనుడు.”” 
పండితా, పురా, ౧౩౨౪. 

ప్రక్క దే. స క్రి: a గోటితో నొక్కు. 
“న, ఎలయుసీ ఈ్మా_రములతోడ నీళ్లు గుక్క. న 

పాండు. క, ఆ. 3౦0. ప్రభా. ౧, ఆ. పరా. 

అడందు.. “ఫీ. పొడయ రసాజేశమున వ వచ్చు 
నర్శోక్తు లొదవి నాలుకకు రాకుండం సక” 
స్వా. 3, ఆ. ౯౭; త, తూరుచు. “టా అక్క_మ 
లాయతాకుండు ప ము చైత్యు 

స. గ్రుకిరాన. 4” విపు ర ఆ, 3౨6. 

మోసము, వంచనము. ఆం. భా. ద్వి. ఏర. 

ద్రక్యడ శే వి. (క్రుక్కు_ధా) 1. కుక్కుట. 
(ఈం రం; 2 * పీడనము ఆం. భె చ? ౧౫౦. 

త్రమే = కూర్పు. ర కాత్రశ్చు) 

చత్తు. నం. వి. ధ్. స్రీ" కోభము 

భార, ఏరా. ౨, ఈ 

ముం క్రుంగి ద్ర 

చి తక రబు గె, 

చవవ్నీ, ఒక 

౨చవర్వ 
రై 

పుం. 1. 

ఆ వుం. 1. క్రై 

ను 

ప్రశ. నం. వి, ఆ. సీ. కోవము. 

ప్రద్ధము. సం, వి, ఆ. న. కోవము, ఏణ. (ఆ. ఆం ఆ 

కోచము నందినది. 

శ్రమరించే. డే, స (క్రమరుధా, ప్రే) 1. 
(కడవ మొ. కో బక్క సారిశాం "హోయు. 
జగ్ కడవలను గృుమరించినవడువు తోంవం 
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| ఈుమ్మరిల్లు, చే. ఆ. డ్ర్ 

జ్య లింవంజేయు. “ * శోధపావక: డుంకు 

కండంబు లన శ ప్రనోకమ్ మంటలు గ్ర 

వ” తా. రా, 3, ఆ. ఏళ%ి; ర, వనకిందం 

వ షి. కమ్మని వీ సాఖివలపులం గుమ్తరించు, 

కముజవ్వాది కే వను, వ్వ ఈ ౧౦౯ 

(క్రుమ్షరించు. ఛా 1 
గ డవమొ. వానినుండి న ఒక్క_సారిగాం 

బడు, “కం .శృంగారరసన స౨బు (గృుమరిలం పొద 

రింటన్* కవిరా. ౨, ఆ. ౧౬౧; 2 గుట్టలుగాం 

బడు, “వ . = = క్రమరిల్లినబొమిడ్ కమలను గుం 

పులుగొనువడగలును...” పద్య. ౧౦, ఆ. ౨౬, 

క్ర, మ్లరుం దే. అ. కి. L విహరించు, తిరుగు. “క. 

అమృతముతో నుద్భవమై, యమనేశ్వరయోగ్య 
మైనవాయరత్నము క,ద్విమలోదధితీరంబునం 
గొమరుగ చేకతమ యిచ్చం గ్రుమ్ణరుచున్నన్.” 
భార. ఆది. ౨ అం ౨౬; 2, వర్తించు, మెలంగం 

“క్క ఉరులింగము బోధించినకరణి౯ (సృమ్మరుచు 

అఫ్ వెన్న. స ఆ. ౨౪; 3. = 

ఘటాొదులనుండ్స్ ఒక్క_సారిగాం బడు. (చూ, 

(గ్రుమరించు) 

రము. జే. న, కి, 1, పొడుచు. “గీ. ఈంటియల: 

గుమి నొంచిం లేంటిగమంల.” య, ౨, ఆ. ౧౭. 

ఉం వారి. ౧, ఆ. ౧౪౨ డె మర్చించు. “ఫీ, 
కంసారి బిగియారం గెట జేర్చిన గుబ్బల. గని 

దీఆం గుమ్మం నొమ” రాధికా, ౨, ఆ, ౧౩౨౬ 

వి, 1. పోటు, ప, ఒక + కులంకుగుబ్బల 

తొము (గుమ ఇరద గుచ్చి శనివారం 

శాశిట ననలా పెనం” వ. పహారిశ్చ, ర, ఆ. 
౧౩; 2. ఉద్ధతి. “సీ “స్నీ దయ కిణీందికి "వైచి 
నయమ్మక్రు, మ్మ మడంగించి... దశ. క్క ఆ, ౯ 

మ్రుముడిం దే, వి. (కురులుగౌముడి). కురులముడి, 
కొవ్వు. (చా. శక్రొమ్మృడి) “ద్వి. కడంయతోం 
గూకు కు ముడిం గోసీ మాకు, జడం గణి మానక 

We క్ 
జారుందు. .. 

మ్యడు. చే. వి. (కుమ్ము థా పోటు పొడుపు, 

(శ రు 

౫ జస. ఈ, అం ౧౨౩. పు. ౭ వం 

చు 

చృుమ్మడువడు. ద్వ. ఆ క్ర" (క్కుమృడు4పడు.) 

పోటుపడు. (శ ర 



కు ము 836 కే కా 
J UU 

ప్రమ్తులామ. జే ఆ. క్రి. (క్రమ్లలాకడు 1.| క్రుష్టము సం వి అ నం 1. వీడుపు; ద. కూంక; 
కొములతోం గు, మకు. గీ కొనక కాంచోతు రై. ధ్వని. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. ఆఆచినది; 2, 

2 చ 

నాంచోతు: గ్రోమకాడ 25 కారీ , ఆ ౧౨౦౬; తొట్ట: బడినది; ఏ. యంచాదులకు: బిలువంబడినది. 

ర పోరు. "ఊ.. మన గవిశారము క్హైర్సము: కుళ్ల గించే. జే. అ. Sy ననులళో దుఃఖించు. 
లు | ఒక "లె 

గ,ములాడంన్ల కళా, క, ఆ ౧౯; క fn ర 

వాగాావమడేయు. “గీ, విని: బడవైచె నాకండా క్ర కుళ్ల గింత చే, ఏ. ((క్రుళ్లగించు. థా మనసులోని 

వీకుం డనుచు:నా దనుచుం | గుమ్మలాడున క్తంచ, దుకిఖము. (శ. ర 
ఆాంత్తె న! కవల 2 మి, ౧శోం. ) కళ్ల: డే. వూ క్ర" lL. ోక్షీగించు. న్టీ , కోవకోశకా 

క్రమెన = ప్రమ. (పోటు, పొడుపు) (చూ దులం (గ న వ న ౬, స్కృ_ం, ౫౦౯; 

కో మ్రైెనలాసా | ద్ర తి. బగులు. * గుండియలు (గు శం 

న్ /ణు 
క చెసాడు. జే. అ కి. ( కుమెసలుషాఆడదు),. దన్నిన...” శుక, 3, ఆ. ౯౨. భోం ఇ ఆ. 
- Ee | : 8. (కాలాలి క మమున ఫలాదులు చెడు వోట్లాసు, యుద్దముచేయు, “మ, , .రాచబ్విడ్డలు! ౧౫౦; త. (కాలాలకు ఫ ) చెడు. 

నుక వెల దొరల్ దురమునకు నొర్జారించి। (శం ర 
కావా డేబొంకులతో. * గు మెనలాడసాగి ర్రుట్లరోతు. జే. విణ, (క్రుజ్ణశపోతు) (కళ్ల 
ల "టె re | wee mes 

రలుకన్ ...”” రాం 3, ఈ. ౨౧రా. గించన స్వభావ వము గలవాండు, (శ. రు) 

3 | 
రాయి జం వి కొదులతో దోపిన వె డ్రుకలముడి | ష్ట్ర. 

బర్ట్ మము వ్ జాణీన గట్రమ్మడిలావరివదులు | ప్రక, నం. ఏ. ఆ. Er క ఎజ్జగలి జేరు; 2. 

తుమైవలకు దిందువెట్ట” కాకీ, ౫, ఆ. ౧౧౯ శే 3. వాడుకో 
అద్ర 

ప్రయ్యంబాటు. - ద్వా జు SS క మ కకోబ్ధు- డుం. సం, విణ. (అ. ఆ, ED మలబ౨ధ 

న క. రోగము కలవాడు. స్వార్థమున.) పు కృ్చళించు, “బీ వరి అ 

యెంకయు: ను గ్ ను. లం 

వంద కడివిసు న శు దాక "చాపం. ఉట 3,ఆ. ౪౭. 

తయా వ స్త త్రై (నం. కృళ్ i. కృశించుం 

చంలలయంతయును గు నీ చుసి ఘురంబు ప్రన్సీ పురు 

జగ డువుగః బాజ: డద్దయును గాణీయం బొండా 

చ్రుటెంబు కక బనుల్ "వారి. ఫూ, ౬, ఆ ళ9; 

2. క్లో కీణించుక. 

డయ్యా మ కొనలిడెయ: దవ...” 
ఉఇ/ వ్ర 

వయ్య ముల్ గలవొ యెవ్వరు చివ్వల కుక్చహిం 
తో, శ కు మాక ఇ ar వారి. ప్రొ. ౮, ఆం, 

౧౧౬ క వమకబముం “వ..,తరుణతరుణి 

ఉజకంబులు ,,,వినోడంబుల నదటుమోణి కడచి 

నం బంశ్వంధజరఠ్మవ, వముఖులు కుస్సీ యోలాకు 

కత ఇడనెడం గావలియె కగువారు నడపించ 

వారు స్తూ. ఇ, ఈ ౨౨; ర్. శ్రమమందు. 

"కనును ఎన దొమిఏ 
య ఖే .. = 

య మల రు య్యక డయ్యక యతండు గొనియె 

నశంద్రా. భార. దో. 

కొహ్రాణంబుల్. స 

క, ద. ౧౯₹ ౮ 

“కయ దొకయిఎచుతకైనక, 

భాగ. ౯, 

న్యం ౫౭౭, ఈ వెనుదీయం. “ఊం ఎయ్యెడం 

క్రూ,రగంఫము. నం. విం ఆ. పుం, గంధకము, 

క్రూరదృక్కు. నం. వి. అ, పుం. 1. శని 2. అంగార 

కుడు; లే. పిశనుండు, స్తీ" ఈూరదృష్టి* విణ, 

(§) కూ,రదృష్టి గలవాడు. 

క్రూరము. సం. వి, అ. పుం. 1. డే; 2. రాపులుంయగు. 

న ఇసి. విణ, (ఆ. ఆ. అ) భయంకరమైనది; 
@ Dm 

2. దయ లేనిది; లే. హింసించునది; ఓ. కజశై నది; 

5. ధనము లేనిది; 6. ఉన్ఫము కలది. 

కూ రరావి. నం నా క్ పుం. మాలకాకి. 

శీ, 
శ లీ 

శ్రే చే విణ. (వృ త్తియందు “క్కేవి శబ్దమునకు తుది 

ర్ట ము లోపింవంగా న ముం 

ర్రేలోన్న, శ్రైేగయిమొ) 

డ్కయగన్ను 

ఉచదా;-- 

పృక్కుది. (చూ 

శ్ర ౧కారము* సం. వి.అ. పుం. 1. మయూారాదిధ్షని* 

“సీ కొక్కు_రోకే యని కొమరుసామి రథంబు 
కంఠంబు సాచి క్కేంకార మిచ్చె. ” ధీమ. ౨ ఈ 

౨ర 2. శస భూవణాదు లొకదాని కొకటి 

తాంశినం గలుగుధ్వుని. శ్ధ త్ భూషణసము (ర్త 
గః 



౦కృ 

చయములు నుణువంగ. గడలాత్తువలంందశ్రై,ం 

కారము లును.” షా: ఉం, ౭, ఆ. ౨౩౨౧ 

శ్రే ంక్ళతి. నం, వి, ఇ. స్త్రీ wh శారికమరాళొదిధ్యని. ' 

“a tes శరం. . రామాా౨ అఆ. 

౧౦౪. ఆము. ర, ఆ. ౧౮౦ 2. నూపురాది | 

(ab 

| 

| 

ధ్వని. క; ఇ అందిలపల క్రేంక్సతి... కాళీ, | 

ర, ఆ. ౧౫౪; ర. కే డ్రం అపేథ్వని. (చూ. త్రం 

కృతకారి. +) | 
న | 

ర్రేంకృతికా?. సం. విణ. (న్, ణీ నొ శ్రైం అను| 
ధ్వని చయునపి, తారలు, మృద్దుమ శ 

క్కేంకృతికారి, షః 9 _ ౧గర౨ | 
a | జ్యే సధ జ్య | క్రేం Sa నం ష్ స్తీ" పతీ ధ్వని. స్రగ్ధర. 

*కిల్రి డ్ | గలది జాలిక్ళతమధురికల డ్రైంంక్రయా 

కోలంబుర్ ౨” వెప. ౫ ఆ. ౧౫౯. 

క చే. ఏ. చె. (శ్రైవగాకన్ను ఎ) అపూంగము. | 

కడకన్ను. ఆం. భా. డి. ౧౪ర “నీ, ఆనుచుం | 

న్ గ్రైయంట వీఠనం బంకురింవ.”కాకీ. ర) ఆ. ౧౮౮. 

శ్రేలోయు. ద్వ వి (కేవ సాక యి హస్తాగ్ర్రముః 

“ఊఉ, మంచపులోడు తెలువరిమన్కి_బి డారపు 

మెట్టు చో గయింగొంచక యె త్తెనట్టి నిను, ..”” 

అచ్చ. యు. ౧౨. 

శ్రేంటుం డే. ఆ. క్రీ" 1. గొంతు సవగించుటై. 

 భద్దించు. ట్; ..కబ్బోటి శ్రే, కే,టుచు నిట్టనియెల 

స్వా. ౬, అ ౯ 2 తోొట్రు వడు. “డా... 

మాసచికట్ంఇగేయుచు నేంగుచెంచె నడునేయిని 

జోరుండు కన్ను పెట్టహోన్ = అ'భల్దా. ౧ ఆ, (శ. క 

వి. గద్దదకంఠమును సరివేసికొనుటకై చేయు 

ధ్వని. ఆం. భా వృ వ, ౧౨౨. 

రే (టుకోొను. జే. అ, శ్ర (శైటుగాకొనుం స్వార్థ 

స మున, గొంతు సవరించుకొనుటకు ధ్వనిచేయు 
“క ,ఆకతనిం జుజచుజుం గోపమునం జూచి 

x శ్రైంటుక్నుచుం న! స్వా, ౨ ఆ. ఇగ 

శ్ర (బోటు. డే. ఆ క్రి (క శ్కెవశతొట్టుఎ? ట్రైరయం. 

వం se కైపడి...” ఊ హరి. 3, 

Mes ms . 'శ్రైతొట్టు శారు పాం 

5 డై_తొొట్ల్టు ముద్రి- వు 

శ్రేగాలి. చే. క (శ వగాగాలిం మందమారుతము. 

క సంవంశ్రే? గాలిం జలియించులే: ఒటి, గుంపుల | శే చలో 

గతి,,,”” అ. మ్. క ఎను ఈం క౭. పు. 
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శ్రేణించే. డే. సః శ్రీ 

“కేణి 
కూ 

శ్రేగో. చే, వ్, వాంసకూంతయండలిథ్వని కనుకదణ ముం 

క్ ద్వి- వీగతియును "లేమి hes రాజహాంన 

యనుచు మము గలిచీనె వచ్చ. 

౧క పుం 

శే డి. జే, వి. 1. సంబావుతోం గలసీనకారు లోన! 
ఎత్మిపద్తు, (శం రం; 2. వరెవోనము. (దూ. 
ఆ ౧౫ 

సేయం 

డించ్మే చే ర కె i. తొలగు. 

చ్చుః దు క్రేజి ప 

భార ఫీవ్ష. ౨ ఆ. 30౭. ద్రో, ౧౪ జ్ 
చ హు AEA రె త్ర rane రచి ఉపేక్ష ౩కే. కని దొణాక్క 

చొమని 
జాజర 

కూడా 

శ 
నిక్ 

వ్ 

మాన్ని కు: ళా 

సవ . =-'ఎలయమార్ర్తాండమ: డలంబు చే: 

మిం గడి సీయుమూడవచాణంబు తూణంబునం 

దిగుచునప్వుడు...” కై. ౫. ఈ కఈ౨, (ఈ రః 

పా, పా. శ్రే ణిసేయు” ము ది డ్రి) 

శ్రేణి. త్. వం * కుద దిజకశిన ముం డాం నా యొకర్తు 

చొక్కపుననల్ గలచక్కునిచి న్మపొన్నకుం, జరి 
wr ey అదం ద wi (ప్కగూనగుచ్చము ల*శేషము6 గోసీయుం రో 

నోరు ఫ్ కి ,భూరుపా మెక్కు_ మన్న న ఫూచ:ంగ6ి 

జేయుదు నా కెచెంతయున్ , మేరువు గాదు నా న 

నమేరు వనం దగి సూచెః గ్రృమ్మజన్ చమ. 

౧ ఈ ఇరా (శ. ర పాం; 2 అధికారము 

“క్క మించి ధనమాసనః డిజి చెక్కియించుదురాత్తు 

లకుః చ్కోణియిచ్చుట వతి క్యూహించిన నిండిన 

వెళు వద్కియించి శకులకులము నర్మగ హీ చుట 

కాచే” కవిక. ౨ ఆ. ౧౯ 

ఉెపీకీంచు, తిరస్క_్రించు. 

“స్కీ కమల "మొక్క టి చేను గాన్మ_6గా నిచ్చిన 

నునన్న ్రైగింవం జనునె సకియలి రామాః 

౧ అః ౧రారా 

పట్టు దే. సః ఇక" (కై, ణిస్తావట్టుం ఎన నంపాదించుః 

(ద్రావ్లణుండు.) వో చరమకల్యాణి యావగా౭భ 



మ చ చ a స్ట డె చేయు. 1. డ్రి శీయు. చే, స క్రి (కాలే? ) 

వివాీంచు. “కు న గ రుని: 

గ ణి సేయునుజ్జ (లకథ మొల్లదిశలం వెలింగింపం 
WU 
బెట్టిడముగ మును గవినె మొన గడిమితోం గవి 
యన్” హోర డో. ౧,ఆ ౧ 3 + 

విరా. ౧, ఆఅ. ౨౩6; 2. పోలు 

భార. 
“డా అందు 

"కళ్లు 
yn 

లంబుకై మెఅణయం బమ్చెన చూపుల శ్రేట్టచూడం 

హా వ శకుంం ౨, ఆ. ౧౬౦. 

దే విం (శ్ర భు చూపు. . చంచలదృషి. 

క ట్ల చూపురకలికిళనంబుపన చర్చి” 

, ©. ౨౦౦. 

* (డరేళ్ల+ క్రుట్ల) ఎగరివడు. 
ంచి eas శ ర్జు తుళ్లం 

oe నిల్చు నొ ొఆపు: న 

ళో, ఆ. ౮౧ 

వల. 

వృళదరాబ్టుకుం నావాషపరంగమనంను మిజు శ్రే భుదాయటు. జే. అం క్ర" (క డ్పిద్ల+రాయటు స 

కెందబోొ యున్నుమా యిచట సీగురుఖిష్టుల: 

శ్రైజిశ సేయువాళందటోొ ,,..” కెరం ఉద్యో. 

క, ఆ. =౬ర. (కొనువాండు. 

హ్ (బు, శ్రీః బు) 

పు, జే వి 1 దూడ. అం. భాం ద్వి ౨౬౨ 

భారం, శాం. ౨ ఆ. 3౮౯ 2 పాండివశువు 

(ఆవుగేప) ' సీ, కేసులు కమయంత తశ్నీరముల్ 

గురిసెను, , +” శశాం. ౫, ఆ. ౧౬౪; తి, (పర్వత 

శిఖరము. “ఉా..,.ఇందుబింబముక , గిమన నిదు 

మోము గికక్కేపులం మూంపులు కొను గానర్కాదు 

స్ స్వాం 3, ఆం ౬ 

వ్రైయమా+ నం, విణ. (అ, ఆ. అం కొనందగినది, 

కియా. డే, వి వెడలంగొ ట్రుటయం చగుధ్వని 

మ -ఈృయోషిద్చాడబులక్. | 

b సం. విణ వెల యిచ్చు 

es 

కనుక రణము. 

ధవంబుం గొని శ్ర్రైయో యంచు మర్హ్యాళి ద్కుర్భా 

వల్ వల్కు_6 బురంబులో వెడలం బంపం బాడ్ 

"బల్లా, ఆ (శర) 

రేవ చే. ఏ. 1. పార్గ్వము, “శా. తావుల్ శ్రైేవలం + 

జల్జుచెంగ లువకేదారంబుకీరంబునన్.” స్వా, ఆ. 

౨౨; 2 దగ్గజ. ఆం. భె. తృ ౨ ౧; 9. 

వ చేశము. “జ్ర, == చలువద్రవ వల కేంగుచు నీరు 

ద్రావుచుక్.” వెన్న. ౫ అ, a CA Ce 
k= డ్ఫ్ట్ల డే. వి విం లు, [5 ఆతిశయము, పెంపు. i క్ 

Ow భె. ర్క యు. 

ఇజరువ్రలు. (చూ, డెట్ 

a డాచలంబుల శ్రే ట్ల 

౨౨౭౧; 2. గంతులు 

దొంటు మొ 

శ్రైట్లమాచ్. దే సం కిం (కట్ల చూచు చంచల 

ముగాం జూచు, “*టా,,. నేర. రబ్బసం,వచ్చటు 

జీ శ్రైట్లవోలు. చే. న స క్రి. ( 

క్రైట్లబ్బు' చే. అ కి. 

డ్కేట్లమలంగు. దే, ఆ. శ్రీ 

గండు. “గర. *మోలు, 'శ్రేట్టదాంటుచు, ఫ్ 

విష్ణు పూ. ౨, ఆ. (శర; 2. గంతులిడు. 

“సీ, _మనుంబిట్ట డొంకలనుండి క్రేళ్లదాంటటలో 

స్వాం అ, ఆ. ౭. 

(క్రే్ల+ తోలు) పదను 
న ల్తిందు. ళ్ చేదే డ్రేట్లదోలి పాంచాల 

బలంబులె నడశె. భార, వ. ఏ, ఆ. 3౬6౮ 
| ర్రేక్షద్రి క్వ = ర్ర్రేట్లేదోలు. “ము. ..కోర్కులు శ్రే 

ద్రిప్ప,** స్వా, ఏ, ఈ విం. 

క్ర (శే శ్రైట్ట్శఉబ్బుఎ ఆతిశ 

యించు. సి. ఆలజలంబులు ఛ్యాత్రి తి టై 

మున్న క్కేట్లబ్బు వారియకీ రి క ము... నరస. 

ఫి ఆ, ౧౦.౨. 

(క్రి 

(శ్ర, భ్లు-మలంయగు వెను 

సీయు, నిరాక వంచు. స్స . వమకుచాద్రుల నంటు 

నూహించు నూహిఎచి శే ళమలంగిన డిలపోవుో 
సరం యం 

సాంబో, ౧, ఆ. 20. వ వ ౧౦ ౨. 

శ్రైేట్లేమనలు. దే. అ. క్రి. (శ్రైేట్ల్రానుసలుఎ) సంచ 
లించు. “గీ యమున re యోరలాగా 

నడుగు లూందిసాలమూలంబు నాగటం జాల 

గొపి? యీాషతుదం గేలం దివిసిన నీషదా_ర్తిం, 

గ్రైట్టేమసలుచు వెస నొడ్డగిళ్లె: బురముంఎ** సాంబో. 

ఎసి ఆ ౨౨౧. 

శే శృెట్లణుకు. వ అ క, (శే శ్రైట్ట+ఊజుకుఎ l. a8 

a ప, శలిమై నొకట లీల శ క్లుజికెడు 

శే చేలంచెంచి, హ్ వ సో 

గల మేలుడించిలో శ ర పాం భారం విరా. ౨ 
ఆ. ౮౫; 2. గంతులిడు. “క. ర్రేట్లణికి మసలె 
లేంగలు,మల్టడిగొ ని అంక కడు నదవ్భన 



a భు 

క్రీ. ఆ లా 
భేంబుఖ్ ఎ భాగ. ౧౦,౪ స్కాం. ప్రా. ౧2౭ ౭; లి. | కొంచే. టైం విం “నం శ్రాంచః. ప్రా కొంచ 

దూయకోక .. .శ్రేట్లజికెం దొలంగం బగతుస్కియ శ్రాంచము. డ్ జెక్క_లు సీంచి కంఠమున 

అకటనుండి భువిమోంది కబ్బలియుండున్ .” వారి. జేకులు వాపి శిరంబు వచ్చి -పే,రుక్కునం 

. పూ 2 ఆ, ౧౨౫ భార శల్య, ౨ ఈ ౨౭౫ గొంచచంద మసనొడ్డు గలంగలు: జేసీ. 

ర్పేట్లవాజు, దే. అ క్రి. (కేట్ పాజు.) 1. గంకు| ఫారం ఫీవ్హ. ౨ ఆ, హోం సంబో, ౨ ఈ ౫. 
లిడు. “ఊ...లేోచన వ్రభాజాలము  శ్రెట్లు' ర్రాంజురు. జే. ఏ. (కొ, క్తశచమురుు కొత్త 
నాజంగం గుచద్వితయంమి వ తో జ నూనె “చ, మే, చిదిమినమా త్ర: గొ ంజ 

శకుం. ౨, ఆ కరా; 2. విజృ=బ్టించు. “గీ మలరా; ముకు చిల్హున మోందికి గుష్పలింప: గా.” సాంబో. 

గజకంధరము ద్రుంచి తొలగ నుణీక్కి కెంపు దళు ౨ అ. ౧౮౬. 

కొత్త వాలుతో గే ₹ట్త్నాజు: నావృకోదర్నుపై. కూంజేనురు. చే. ఏ. ( కొ, త్తశచిగుకు కాకీ 

నవియంగం. జేయిటేచె వేకకుం. గాఖీంగవిభుడు | చిగురు లేంకచినరు. “సే... (క్రాంజిగు రొత్తిన 
గడయి” భారం వీవు, ౨, ఆ. ౭0; 8, చదణి| గుజ్జినూవ” దశా. ౨, ఆ. ౨౮౨౨. 

వాడే 

పోవు, “డొ...వేం గప్పె శరాళి సూతుడు | వొ,౨ళిగురులనిల్కాండు. డే. వి, (కొ, కొ త్తశిచిగు 

తెగక్వారు లోటణి గ్రేట్టవాజ:గన్.”' భార. ee ఎమన్మ భుండు-ఆ౨. వ పకక. 
దో," ర ఆ. ౧౨౫. ఈ జీలంంగుంజల్వ. దే. వి.(క్రొ క్రొ Be చల్వఎ 

క్రేట్లనను. జే. అ. క్రి. (క్రేట్టగచను ఏ). ఎగిరివడు త ఆకినున్ని క మైనవస్త్రము కను మలా ప 
ap సాసులగదారున “డం న. శే ట్లనను తాం జిలుంగన:జల్వలు దాలిచి. య రా, స్వే 

వాయంబులమణిస్యందనములు-” భాం ఇ sa ఆ. ఎర ౭. 

గరా. డూంజకటి. డే. ఏ. (కొ తృశాచీకటి ) మునిచికటి, 

ర్క్రేశ్లేగయుః డే. అ. క్ర" (శ్రే భ్ర+ఎగయు చె మసక చీకటి.“మ మ...నేస్పట్టె. గ్రా సొంజీకటుల్ = వను. 

శినరు. “కం, కే లాగిం న యలులుతోన క్క ఆం ౧౦. (కాంతి. తు ౫ఈ౧ ౭ 3. 
చ్రైతేగసి వడిం, దూలె.. 'కు.సం.౧౧,ఆ.ణ౧. రోంజాయ. ద్వం వి. (కొక క్ర-చాయు చక్కని 

కు స పం మ, వ 
క్రై" ఒకానొకఅకరము.  (ఈయత్షరము,[కి,0ద  కొందావి, డే. వి. (కోత్త తావి చక్క-_నివరి 

+ క లు” “త్రోలుదారి యనువదములు శ. ర మళీము. హంస ౫, ఆ. 3౬౬. 

సూ ని. మొ. నిఘంటువులు గ్ర హీంచినవి. | క్ర్రైంబట్టు. దే. ఏ. (కొ, త్తశాపట్టుం. కొ త్తవట్టు; 

అందుల "కాభారము”ా. జూపిన. ఉం వారి. క, వక్య్థాని పట్టు. దశా, 2 29, 

ఆ, ౨౯. లో శ ర పా, ఎచటను గానరాని। బని. చే. వి. [కొత 

చక్క_నిపాఠ ముండుటచేతను నవి యిట త్యక్త కొ/ంబూవిలు కొందు, డే. వి ((క్సొక్తశశ్రూ విలు 

ములు. కాడు నవమన్మ థుండు, క. శకం, ౧, ఈ౭ ౦. 

రః ంబెరుంగు. చే. వి. (కొత్తా పెరుగు) సద్యో 

కొ డే, వణ, వృత్తి లియందు ' కే కొ తృిశబ్బము దధి, వ్వుడే చక్క_యగాం దోడుకొన్న పెరుంగు, 

యొక్క_లు_ప్తవిశేషరూపము= (చూ. (క్రొ త్త పిన, శకుం, ౧, అ, ౧9౫ 

స కో యః దాదిసా దెం వి త్ర (కొంకి జీ. వి. కొంకి, ర ధనవిశేషము. (క్కొంబొగ చే. వి (కొ _క్ర4+పొగం వొ త్తపాగ, 

“గ్... క్రొాంకులు ద్రిద్దపరులుంగ త్రై గొంతంబు బాగుగా వ్యావించినపొగ. ఫా, రాం టు 

లొడినెట్లేం గృత్తళములు”. ఊం హరి. ౨, అ. || క్రొ కారము. దే. వి. కోడికూంత. “సీ, శార్కడి 
౨ “*చ...టఉారి కొంకి నారనము,,.” దశ గముల ొ, కౌరారంపుసందడి, .* చంద్రా ౨, 

గ, పం లేల (ఇట నిది యొక చో రసాథనము ఆ, రార (శం ద్రం పొ, 'కోకాౌరముి ము ప్ర ఇం) 

( GG 

+వని) చక్కనికిల్పము. (| 

(౫ 



చి 

లో 

దా . చిం విం శొసటి 

కొత, 
లలని 

వాం 

ye 

చైష 3, ఆ. ౮౮. 

(క్కాక్త+గంటి) ప్త ye 

ఆప్రుడే వడీనగాయము. కు. సం. ఉల! 

(వానకు త్ర కు, తలో తనా జ్ 

ప్రతిలో ముద్రితవా ' హా ఎగంటుల.”) 

జీవి ఖై నూకనత. “జా, 

రనంబులం జవులయందు€ క్రొ కలువ ట్ట 

కాన్ లొ కథంగిం బాక ములు విన్నను వొప్పంగం | 

స్సి ౧, ఆ ౭౭; 2., 

ఆఅఫూర్వత, (చూ ప్రా వ్ క్షచేయు. ) విణ. (వృతి త్తి 

యందు మీ౭దెవర్ణమ వ వికల్ప మాగా లోపించి ! 

నపుడు కొన్నియెడల నుగాగమమును గొన్ని | 

గాయము, క 

ఆ. ౧౩౫ 

ఆభ 

నిచ్చ క 

విరా 
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os భార. mh & 

యెడల: బరమగువాల్డున కు క ద్విక్వమును వ వచ్చును. | కొ 

ఉదా: కొంబసిడ్, (క్రొశ్య్కారు మొ 1. 

నూకనము, "నప్టేనము. “సీ. క్. 
ల కాకీ 6, ఆ. వెలా భాగ. ౧౦౮ స న్యం క 

ఫూ ౧౬౮౨; 2. అఫపూర్వము. పూర్వ మెజుంగ | 

నిది, " “క ...తద్దా, రుణశలలీవృష్టి మిగుల: గక 

యనుచు ప్రీ క్షణముల కత్యద్భూకకా, రణమై...” 
ఒర్ | 

కళ కం ఆ, ౯ొ. శ్రీ వసం ప్రా తేగా is 

కొతీ క దోమినదంతకోరకంబునయందుం దాం 

బూలరాగ బుక నకు గూర్చి. అ క్రీ ఇ ౧౨౪. 

కొ, క్తచేయు. దే. అ. క్రి. (౬ క్రశశేయు 1 

SE 

are 
© (సే | 

(ఆలవాటులేమి వికృత గలిగించు. “కం, మధు 

రనపానం బీ,చపలునికిం yy క్షచేసి సంకటవలి 

ఇన్.” వ్రబోథ 3, ఆ. ౬౦౮; 2. కొత్తగా 

సంపాదించు “'వ...శూలపాణికిం బరమసొధనం 

శై నసాశుపకంబు సీక్రం బ్రన్ఫుటపరిక్టానం 

బమున నీఫు జయ ద ధవధం బవశ్యంబును జేయు 

దు వమ్మవో స్త్ర బుక లీమి సమం త్రకమః పీక స్థానక 

విజానంబుగాః గ్ఫ్_కచేసిః కొనుట మేలు తదర్గం 

బూగా న శవం జి బున ని నిలిపి సధ _కీక ధ్యానంబు 

'సేయుము. =” భార డ్రా, 

కొ, తడము, చి. వి. తం! 

౨బులకుఫు కక్ కడంబులరంగు నింగికిం దోంపు 

వన్ని యలు నించి యః, ౧ ఆ. 3. 

త న. ఆ, వజయ 

గ్ పుణ్య స్త్రీ 9 పలిపల్ని” gn ఆత్తలకు యమక 

840 

వొ 

Nes 

గృక్సోక్రమ్టి, దే. ఏ. 

బ్ 

క్షా ఖా 

కా/ తావి = ,కొ,0దావి, పిన, శకుం, ౨, ఆ. ౬౧. 

కా కనన 

ల్ 
ల 

a7 | 

శ్త్రాన్ను 
కక్క_టి, కె రక్త కడు లందఅకు6 చి యము కొనలు 

నిగుడంగా.” వారి. ఊ రి, ఆ. we “ద 

ఆపి పుణ్యచరి క, కుల్మాగృగణ్య కొంత్తడే నక 

లంబుం జూడ నస డ్రైన్యమాం చొందటం జూచి 

పొక్కి_ఫిన్. న మూ ఉద్యో, 3, ఆ. ౧౮౭. 

శ్రవదు. ద్వ. అ. క కొ, త్త4వడు కొత్త 

యగు. (చూ. WE ——— 

కొ, త్తమగండు. దే. వి, (కొ, క్త+మగండు) ఆంకు 

we జారుడు. “ఆ. కోళ్లు మాయ దుద్దు 

గొంగడి వటిచిన,మంచమునకుః గూ క్షోమగనిం 

నొనుచుం గులుకువడల నరిగి కూర్వుండె దాని 

(క్రిందింటిమగండు దెంగు బెజుంగ లేక వేం. 

వంచ. 3, ఆ. ౨౭. 

కొ క్రముట్టు. దే. వి. (_క్వొత్తశాముట్టు,) 1. నూలి 

పోంగు; 2. సమర్త “గీ. ర్ త్రము ట్రన నూలి 

పోంగును సమ _ర్హ.”ఆం. భా. తృ, ర౭. 

(కె, క్త+కమి. పుల్ణవద్మము, 

* శకుం, ౧ ఆ ౧౭౫ 

వటుచు. ద్వ. నం శ్ త (కొత్త వడుధాం) 

కాళించంజేయు, నూ కోనళోభి నిచ్చు. 

వ మదం చాననకాంలి చొ/శ్తీవజువన్ ...” ప్ 

ర. ఖమ్మ ౧, అ, ౧౦౫౪. 

రూత్తడము. (శ ర) 
ga Les i | 

దే. ఏ. (క్రొక్త్షశేనన) (కొ, త్తమొగ్డ. 
bein ఎగ్స్ ఆ, ee శశాం. చ ఆ, ౯౬. 

న్ననంబోండి చే. ఏ. (కొ త్తశాననచాపోండి 

స్త్రీ నూక్నకుసుమా౭గి. పీలా ౧ ఈ ౧౧౬. 

న్ననలాళ్తు. దే, అ క్రి" (గాన్న నలు-ఒత్తు.) 

అతిశయించు. “టా... ఇ కొన్ననలొత్తునిజావలో 

కనో,క క నత్మిప్ర్యయత్నమునం దత్కృతి నిట్లు 

* వరమ స ఈ ౧౧౦. 

న్ననపింటివాండు. దే వి (కొ, త్తశననా 

వఠించ ,* 4 

విల్ణుశా వాడు.) మన్మ్మ్యథుండు విక్ర, విక, ౧ఆ.౧౦౭. 

“సి కొత్త కొన్నిలుటద్దము, చే. 

ఆద్దము.) (రూ క్తనిలువుటద్దము. హే ౨ అం 

౧౦౦. 

కడం చే, అ పతిిప్త వ త. ఆం. భా. దిష్ట* ౧౧౬; ల్ు చే. ఏ. (కక త శానురుంగుం నూత్న 

"ఫనము* ప పరమః ౧3 ఈ క 
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క్ న్నిత్తురు. దృ. వి. జ (ర క్షాక్తువు) 

కవిక. ౨, ఆ. ౧౯ొ౭. 

కొ ల బే. వి, (శ్రా, తృశానెల) చాలచం ద్రు:డ. ' 

దశొ. 3, ఆ. బ. చెక్టిళ్ళయందును సాడల 

యందు మోంజేతులందును గావించునఖతక | 

ములు. చేంక. మాన. బి 2. 

ఈ్రవ్వె 
రయ్య,.” భార. ఉద్యో. ౨, ఆ, ౯; 2. బలుపు. 

“డా చశ్నుల, కొ ies గటిచ్యక, క పు-బెంపును 
99 

a భన 
వా 

వయ నూకిం అదు ట్రాిదస్తర్దియమెల్ల తె 
తాఎం జొక్కించుని య లందు "నృసిం, ఆ, ౭౫, 

శ | లా. స. నష “ర్వీ 
టఫ్ 

9. జే. వి. (కొ, చచావిరం) శూకన వ కవము Se 5 తం. త్ rere (రోన్నెలతాలుపు. ద్వ.పి, (క్రొత్తగా నెల తాలుపు.) ఆపుడే య. నము ౮. ఆ, ౧౬౧. 
చంద దశేఖపండు, శివ్రండు. రాజ, చః ౧, ఆ. ౫ 

కామన్. దే, ఏ. (కొ _త్తృగామావిం) కొత్తగా: న 

మల న 4 “రౌ, 5, ఆ. ఒ౬ 

రోమ. చే. వి. ఎజ్జగోరంటళి. ఆం. భా. ద్వి. ౫3. 

(కొమించే. జే. వి, (కొ, త్తశామించుం 1 శక్త 

మెజుపు. నీలా. ౨ ఆ. ౨౭; 2. నూక్న కాంతి. 

వార ౫ ఆ. ళళ. 

శొమించుదాం. ద్వ. వి. (కొ, త్తశ-మించుగాదార.) 

మేఘము, వేంక. జేవ. ౨౩. 

శ్ = § ణ్ $s తి ఓ శ్రమ జ వదు మ భం 
ఉద్యో, 3, ఆ. ౧౧౩. అం. భా. ద్వి. ౧౪౫ 

శరము. దే. వి ((క్కొక్తశ+మెజుయ 1 
తోొలక రిమెటుపు. కక ఊబు ముణేమి మూల 

గాడ్చులుచఆచి విసరంజొచ్చె మదనసంవారు 

చెస గూ మైజుం గుద్సవింటె. ..” వారు ౨, ఆ, 

౧౭; 2. నూత్నశాంతి. దశా, ర్క ఆ, ౨౯. 

ఈమే ఘము. ద్వ. వి. (కొ, త్తశామేసఘుము) నూత్న | 

మేఘము. భీమ. 3, ఆ. అ. 

ర్వా చే.ఏ వి, (కొక క్ర+వా (డిం శీక్లక, ర 

ొ,వ్వాండి చూపక కో ప్రార లేక. సొముడితా. 
న, జ౬ఒయిః పు, విణ మిక్కిలి చాండీి గలది. 

“కా ,నఆకనో ,కొ వ్యా౭డిఆంపంబుచే మ. క్ సః 

సారం 2, ఆ. ౬౯. 

కొ వ్వారు. డే. అం క్రీ" (కొవ్వుగా ఆరు) క 

బలియం. “శా, కొ,వ్య్వారుంజను వోయి వేయ 

నకు నాగోరంతకా నంతకయుక్,, జవ్వాడంగ |) 

= భాను. ర, ఆ ఈర; 2. అందమగు “గీ, 

పిరిసె: 'గ్రా/వ్వారి నాగ శేసరపుబివ్వు,"* | 

గ) ఆ, ౯౬ 

(ర్కొవ్విదము. డే. విం మ 1. మదించి 

మ దుహ్మా_ర్యము ఆ...ఇటి క్రొ శని 

చీయదొర్చు టిచ్చగించి చూతు దంబులు 

మ వ్ర. దే, అ. . 1. మంంచు. “సీ,,,దంభ్రో 
వ్వ...” భార. ఉద్యో, 

3, ఆ, ౨౮౭; 2. వాండియగు. “ఉా,.,శదీయ 

(us 
ద్భవుం డనురాజు.,.. 

మ_స్హముం, గృాబ్వినమచ్చకంబున న కూల్నెద,,,”” 

ఊ వార. 3,ఆ ౪౩3; 8. బలియు. “ఊఊ 

రి నగట్రినిబ్బరపు గుబ్బచ ముంగవలున్ వ 

హూరశ్చం ౧, ఆ ౧౦౨; 4. మిక్కు_ట మగు 

గ +e ర్ వ్వినమ౨గళ ధూూవ దూమముల్ =” 

కానీ ౧, న. కోకా. వి. కేం వస-శరీవ ధాతువు లలో 

నొకటి. ఆం. భా. ది. ౧౨౨౨; 2. మనము. “క, 
“యు 93 ఇవ్వి ధమున శినిపీరుని, కొవ్వు వెజచి... ఫారం 

శల్య. ౧, ఈ ౨౨౬; ర. సారము. “క్రీ వన 

జాక్షీచూపులం వలరాజుతూపులు 'వొ.త్త వెన్నెల 

లోని కొవ్వు నవ్వు” వక్రం ౧, ఆ. ౧౧౯) 

డీ బలుపు, “జాం కొమలతామ్రచూళికల కొ వె ఆ 

సంజకుః బ్రోదివెట్ట..,” వైషు ౮, ఆ ౧౩. 

బం గరో కులం. “చం కగుమునుఘోమయా త్రను 
బదంకడి గో గ్రవాణంబునందు? జీరునొనిననీకు 

ని ట్లనుట కొవ్వుకు దక్కుుము సాలు నిన్ని 

యున్.” భార ద్ర ౫% ఆ. ౯౯. 

మ్స ఈ వ (1క్తాన్వుశకొనుం 
Sus మదించు. “సే. వరువంపు:ళినుకుల 

వసం గ్ఫొవ్వుగొని తేలగిలంబశువానకోయిలల 

యమొుప్వు వాక. వూ. ౯ ఆ ౭౨. 

ఇకొ/వ్వెక్కు = కొ/వ్వగొ్ను. “ఊ. కిక్కిటీచన్ను 

పోయి యిరుశ్రే, వలకాంతి యం. SATE 

గొ? క్వెశక్కలం ర జేయ...” నైవ,.౭,ఆ.౧౯౪. 

కొ వ్వెదం దే. ఏ. ((కొ,వ్వుడా వెద శేశధమిల్లము, 

we “క, .చెంగలువలు (కొన్వెదకు వే 

తొక ధ్రు భటించెన్”” ఆము, ౬ అ. ౧౨౯ 

ఆం. భా. ద్వి. ౧౦౫ 
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శొవ్వేయి జే, (కొక రా తష్తావేందిం మిక్కిలి వేండిమి.. Sai పుఠాణంబులు వృద్దకంబులు 

విణ. చొధకము, సహింవలానిది* “గీ, ఏ విబుభమని గావించి...” సా, ౧, ఆ. ౫3, 

మాట చెవికి: గూక్వేజి యగు డ,వుధ్య న్షగరో ద | కో కోడుండు. సం, వి, అ, పుం. శని గృవాము. 

యుం డైనవింధ్నశిఖకె, చాల నుడ్వేగ మంది,” లేశ సం పీ అః పుం, ఒకానొక సంవక్సరముః 

కాకీ ౧ ఈ జంప! ఆ. స్తీ" క్రోవము గల స్త్రీ, 

3 చే. ఏ. దగ్గటయం దగుధ్వని కనుకరణము,. క్రోధము. సం, ఏ. అ, న 1.కోవము;డ. కోపించుట, 

“చం కదలుకదాళితో వర యుగడ్డముతో బిగ తప్పి : (క్రాధనుండు. నం, విణ, (ఆ ఆ, అం కోపి 

కట్టునున్ ప వదలిన మేనితోం గనుల వై పెం బడ్ కచప్పె ము | కోధము. స నం. వి, ఆ పుం కే కోవము; ర, శాద 
Wy 

భూ,యుగంబుతో, నృపియను “ల నూనుొొని; రనస్థాయిభొవము. 

డ్ షి న కొనన దగ్గుచు.. పార్వ. ర్క ఆ ౬రా , కోధి, సం, వి. న్. పుం. 1. ఒకానొక సంవత్సరము; 
Ja I~ 

కో, | 2. దున్న పోతు; త. కుక్కు_* వీరం, (న్. ని న్ 

Se సం. వి. అ పుం క్రాంచ్చాద్రి. (వాచృ| క్రోధము గలవాడు. 
తోలి. జే ఏ. (క కోతి. ఈ సద కోడి. ' ద్వి. కో కాముడు. సం. అ. ,క్రి* కోవగిల్లు, “క. ..వారాణ 

కూ రకకు- గాక యగచరుల్ వ కజవ.నో,కో | సమె: గ్రాధథించినవి ole ర కోవింప ఇడొకోే.ి” కారీ 

లార మోకులుక చేమిటికి*”రం. రా, యు. వసే ౭, ఆ. a) 

జ, డా రా, ౨, ఆ. ౨౭౬ ' శోభిల్లు = కో ధించు. గడి. (శిలాకారగజము) 

కడం నం వి, అం స్తీః li జొము; ర. ఒడి. నే సాధకు6 కండే సాధించి యెక్క, గోధిల్లు 

కో డము. సం. వి, అ. పుం. 1. వందే; 2. కోటరముః 4) వండితొ. పర్య. కిరారో. పు. 

న 1. జొమ్మ; 2. ఒడి; శ. hat ఈ కోద్ధః సం. విణ, oe తీ. బు) కోవించువా(డు. 

మ, . నాల్గివం,కరువా క్రోడ మిళిందబ్బంచము (క్రొ కోయు. జే, సం క్ర (హోము; మంట మొ నాలు 

... ఆము ౧, త. pn శ, మద్యము, క్త ws చాయచుః ' Sasa (గో యుమహోే 

ఆకుద్విజహుకవారికేక, మో కొఖాశకలనినద | _ రగరాజయుగ, ముర జేర...” భార. ఆర. ౬, ఆ 

మేదురవిశదా, ఫీకుజ్యాలాజాలహు, తాశక్రిడ ౧౭౮ “కం నాలుకలు గ్రాయువహ్న్నులు ...” 

మున పేల్చి శాహుకు 'లెలమిన్ “స్వాయుకి రాం నృసిం. ౨ ఆ. ౧౫. 

చా డస క్రి. ఓ కోరాడు, (వృషభము | క్రోలగచ్చు దే. ఏ. lc (బ్రా 
మొ క్రొముల తో) పొముచు, “క ఏడాకుపొన్న | కోలించు. చే. స. క" (ర్కోలుధాః ప్రే ప్ర త్రౌ తాగించు. 

కొమలం,  గ్రోడాజెడునడవి గౌరుకొదమలు | “సీ . హకులవ్యామ హే కో 'హ్రోలించి 
మోదం క్రీ, డం తాన ఎ” వారి ఫూ. కమర ర, ఆఈ౬౭. 

2, అ. సం౭; 2. (వందిమెల) చేల శెల్టనించు. | బ్రశలు, | సు కి, ఓ తాగు “వ. ,తియ్వనినీరు 
“బ్లు వ్రవంజేవాంబు లగుపరావాంబులు చొచ్చి చోలిం, ప ల! యో ఏల: 2. వ. ఓరబ్హో + ౨౨ : | 

ఘోేవంబుల చెల చోట్లుం గోడాడం కెలీరాకుగు త్రం దమి6 గోయిల చందునం జించి 

దొడంగె” వారి ఫూ, ౬, ఆ. ౧౦. ర్రోతె.. ఇ పారి. 3, ఆ. రోగా లె. మ్రింగు. (వ 

క్యోడించే. చే. సం క్రి- తరచు, మధించు. న్ జ్ర గృసక్వ్యాహార ముపళమించుటకు వ బడబాన 
మ క రిం చ్రోడించినాః డ వఖభిల్కకావ్య| లము గోలి పాజవిడుచులో దశా, ౧, ఆ 

లక్షణలత్యసాగరమూ నె చరయ.” మొ ౧,ఆ. ౧౮| ౨౮౯ 4 అనుభవించు. “గీ... వీ యుండు 
శోడీకరణము. సం. వి ఆ నం 1. 'లోడీకరించుట బ్రియయుం గ్రోలిరి నూతన ప్రేమరసము.” వారి. 

2. ఆలింగనము. (వాలా. నిం ద్ 2, ఆ. as. ర్ం కరు “గీ మావి 

కీకరించే. నం. స శ్రీ" 1. ఒకటిగాం జేద్పు, కడ నిల్చు విరులనెత్తావిం గోలు. "స్వా క, ఆం 

(శ రం; 2 కెలిసికొను “వ,,.శాస్త్రంబులు| _ 3౧ వి. 1, జ్రోవిగొట్టము. “చ. . గొంతు క్రోల్, 

న 

క్ 

(ఇ 
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గఅచి,. +” ఆము, 3, ఆ, ౨౦; 2. చిమనగోది.! లేవల నీట్ణ వచ్చుట శేర్పజచినమార్ష ము, “చం 
“కీ కనకంపు: స్రోదల్య గొని ముంచి కాకీ శీర! కొలఃకుల చాంగలక్ నదుల: గో ప్రల కాసుల 

జలము లాండొ తుల వెం జల్టువారులో క, నస్. ని న్స్ రేంబులన్. భార. ఆర, ఈ క 3 33.3; 10. 

గా ఆ ౫౧; రి. జాడు, bs అం. కానుగ పో, (బౌ దై వచె. (సం. కురవక?) ఎకి 

భా. ది. ౨౩౭. విణ, కోలు, పెద్దది. “నీ, కోలు, గోరంట్ల, ఆం, భా. షష. ౫3. 
పులి లేగదూడను గొంచు: బోవ పార్వ. 3, ఆ. కో ననము, నం ఏ. ఆం 1. కూయక 2. ఆఅపు. 

I 
౧౧౭. (విశేషము. (శ రృ! విణ, (అ. ఆ. ఆ 1. ఆజచునది; 28. కూయునదిం 
నన ద్వ వి (క్రాలంఖకసవు. ) నడము, కృణ కో, శము, నం, వి ఆ పుం. 1. వకుపు; 2. పిలుపు; 

కోలుచే = క్రో రు 9. కోను. 

డే. అ. కి. కాయ “చ. క వసంత | కొత్రుపుచ్చిక, నం ఏ. ఆ స్త కోలపొన్న శం 

"కాలమున. య గనక. న శాక! కా హ్లువు. నం. వి. ఉ, పుం, నక్క 

౫ ఆ. ౧౬౭. సం క్రి" (శోలు థా శ్రే) 1; కోట్" సం, వి. న తే ఆండునక్క; 2 

+ ఈొంగ1 దబ్ ర్రాగించు. “ఊఉ కుంయ వింతగం స 

గావ్నరసంబుం గోల్చి య,మానవకోటికిం బశు | రను వై వి (నం. కతి 1) కోను, “గీ. అపుడు 
బ్బ నీకే త్ర ాస్కులంకమే 

చమానక మాన గం చేసీ...” న్చసిం. క్టీప, జై wee చక్క వరుకు కా ర యువ 

ర, పా కోని” 9 ద వం బందకుంకు.” కాన్ ద ఈ గిం ( ర a శాలి ముది 0; 2, sl వ జ : 

శా,..ఆమాయముల్ శోల్చుచో. పూందుం మ" 

స్మి ఆ. ౧౭౧. శివరా. ౨9) లి, రౌ శ, ఆలా ౧ంచచారణు (డుం నం వి, ఆ పుం, 1. గుహుడు? 

వంచు, ఇ కోయిల వంచమనర్డిరము శ్రోచ్చ్న 2, చరశుఠరాముండు. 

భంగిని,,. pe ౧౭౦. | క్రౌంచము, నం, వి, ఆ, పుం. 1. ఒకజాలికొంగ; 2. 

Es iz వి, 1. సరయు. " 'సీ,,, ఆణిముత్తైెపుంగ్లో గోవ| _ఒకానొకవర్వతము; 8. ఒశానొకద్వీపము 
ప. ీ కీల్రాళ ఎక [కః 2౭; దై, కో నవవ. ' శ "ంచాదనము. sien + (Ta న్య తామురభమూ:డు, 

ల. 

IU 
ఆం, భా. ద్విం ౧కలౌం ప కలా సం, వి, అనా ,కూ రస్వ భావముః 

జేనియల క్రోవి ఫ్ స 5ి,ఆ ౧౭౦ నడచు వాడు; 2. నూజు డ్రోశములదూరముర 

2, అనుపోచుం గొట్టము. “కీ దండె నాడె'  శుండణా వచ్చి కలినీకొనం ద దేగనవాండు. 
క్రోవి వాయన. ౨, ఈ ౧౧; ర తుపాకి, “సీ. క, 

ప n cn 

ప్ soins అ We న. కము. సం విణ. (ఆ మికాం = 1. బకలునది; 
కిమూూకం. రవి సి ఈ ౧ 

| ౫&2 బడలలేయునది. 
బుడ్డి. “సీ. ..వన్నీటి క్రోవి.” సీలా. 3, ఆ. ౯౦; ప. గ్గ క్షమ 

in * సః — మెం 

క్ర బరణి. “పీ. తగిరులేమావి, కొ _త్తజవాడి బలుం స 
\ Jo క్షేమము. నం, ని ఈ పుం (కే శ ముఘు. 

గోవి,” అచ. భె 6. న SE SEIDEN క్లమి. సం. విణ. (న్.సీ.న్) బడోలినది, శ్రమమందినది. లో 
డా కాలకళారు: డె జ యనుకాండః 

న స వచన అణువు ౯ క్లమిక, సం* విణ. (బు శ్రీ బు శ్రనమందు 

వాండు, బడలంవొంయ, 
ళు (సృక్యగాశ నాం శ్రాలెడు కావి: గూర్చి కరంగంగ ౯ 

కా 
cn 

ణ్ కఖాం 0 ఆ, లా; /, కంఠ నాళము. అన | 

శ్లైంరము. నం, ది (౪. చా! ఆ.) 1. బడలినది, 

Fa 

కొంద ణీనకనూజాదుల, కో విలోనం,బ్రాణమాలు 

గల్ల చలియుండి బ తికెద మన, రాఘవ. ఈ, ఆ. 

6౫0% రి. రంధ )ము. “ర్స్ = పుట్ట క్రోవులలోనం ఏ. చాడినదిః 

బుట్టైం జెట్టు”” చాలీ. 3, ఆ బర్ రర. భూమి! క్లైంతి. సం. వి ఇ. 
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కొ జీ కొ Me AY [కి '! 
చమ ఠి యేల క్ర, బకలికపొందుచున్న, నీ: 

గాశహిరంభభం ద్ర మక్షైద్వుడడల,  గురువమో శ్లైము, సం, ఏ. అ, వః 1. నపుంసకత్వము; 2, 

దరభకచణి కక వలమణంలం , 4 .)అమరంగ్ మరాండ్రు మ en 

( కీ అీకిడకనను, 
జూలివి కజంకు బమువవేం, కంద ఆ. కంక. 

ae ధో 
ది 

హ్ య 
ae) 1 | క 

క్న్నము. కం, విం, ఈ అ జా కడిసీనడి, క్లోమము. నం వి, ఆ న్. న నీరుతి త్తి. 
on జ 

చ డ్ (| చి & : . = ss = t కి శికము. సం. విణ, (ఈ ఆ. అ) 1, స్తైశమా క క్య 

" క్షణనము. నం. వి ఆ న. = క్యాణము. 

లా ప. ష్ Mion శర, వి, ఆ. పుం. = 'క్యాణము. 

జో ర జో క్రిన్టము. సం, వి. ప రోం క్షరవిరుద్గ ఫ చన | కణిక, సం, విణ (బు. శ్రీ" బుఎ ధ్వని చేయునది. 

వాకస్థము; ఓ దూర్వా వ్ నపచాక్యము "| క్వణిశము. సం, ఏవి, ఆ స్ట = కాష్టణము. 

దూరాము కి నం షు .  నరదుళ్క, ఆ ౧౭. x 

G పప |క్వథనము. చం వం అం న కాదుట. 

ము 
' 

క్ట ధిక. సం. విణ, (యి, ప్రీ = బెల) కె థభకుండు, 

క్షి సం. రె కః ల్స్ 8 1. బాధ ది, చీవ, వ UU ) వ్ 

లలు (ఆమి? 
కా 

శ్రీ S 
కీ కకము, సం, పి, ఈ న, ఆతిదుధురముస్తో. కహా సం, విణ, (అ ఈ ఆ) 1. అక్కు 

క్ బము. సం, పవి ఆ. న కపుంసకలింగము. డక్కడ సంభపించునది; ర, అప్వుడన్వుడు నంభ 

క '  నించునదీః 
వ ముండు. నకం వి ఆ కుం, నప్పు ౨కకుండు., బిరా, (అః; | 

ప్రి 
ఆ. ఆఫ 1. పుం క్ట (పీ హీనుడు: 2. విజీకివాండు, | క్యాణకము, సం. విణ. (ఆ. ణికా. అ 1. (మాయు 

సె నది; రి, (మ్రోణిం చునది. 

_ ౧ , కాషణము. నం, వి. ఆ. పుం. వీణాదుల మో,6త. 
క్లేదకము, సం. వి, అ. ప్రుం. కఫము. విణ, (అ. దికా, ' శ్వాథకుండు. సం. విణ, (అ.ధికా-అఎ) కాంచువాండు. 

| ఆం కనుప్పునది. | క్వాథము. సం.వి. ఆ. పుం. కే కహుయముః 2, బాధ, 

శేదనము* సం. వి అ. పుం, కఫము నం తడుపుట, కాథోద్భనము. సం, వి, అ. న దార్విక, ఒకానొక 
విణ. 1. (అ ఆ. అం కడుపుని: 2, (అ, ఈ,అఎ) యంజనముః 

శడుపుటకు సాధన మైనది. 

చేయు. సం. వి. ఆ పుం 1. కడి 2. బాధ; 8. అ పుంటికపి. | కంక, నం. విణ. (బు. శీ: బు) ఓర్పువాండు, 

వేకు: = సం విణ. (ఆశి కా.అఎ చాధించువాండు. | సహించువాండు, “re వ నడ 

శ్లేకవడు. మి. ఆ గ. (ఢైకమువడుఎ దుఃఖపడు, హి నం. విణ, Ao ఆ, అ) 1. ఓర్వందగినది; 

_ బాదవడు. “క ఆత్యుద్ద ద్ధతకుచజఘన, ప్రత్యు_క్త ఈం | తొద నదిలా స్తీ 1. రాత్రి; 2. వసుపు 

బు బపచు: "నైకవడున నవలన్నం,బక్యంత దుర్భలం టై, తీణదము. సం. వి, అ, న సీరు, (వాచ 

యత్ల్వుడ్ద దళ లొావవః చేవ కబ్బూనె సుఖముర్ ఎ తణదండు, నం, సి, అ. న జోన్యు(డు. 

కాళిందీ. ౨ , ఆ ౧౪౨. ఊణద్యు తి, సం ని. ఇ. స్తీ = మావ పభ. 

నము, సం, వి, ఆ, పుం. కే, దుఃఖము, దీ. కోవము; శణనము. సం: వి, ఆ నః క, ము. దై గాయ 

8. వృయక్నము; కీ, సేవ; ర్. వంచశ్షేశములలో | పజచుటం 
నొకటి. (అవిద్య, అసిత, రాగము, , చ్వేమము, క్షణ్మవ కాళ. నం, = వణ వభ. 

మరణభయము ననునవి పంచశ్లేశములు.) క్షణప్రభ. సం. వి, ఆ. స్తీ తటిత్తు, "మెజపు, 

కిక. సం. విణ (బు బ్ర. బు శ్లేశకుడు. | క్షణభంగురముః పం, విణ, (అ. ఆ, అ) తణమ్మాక్క 
శేశికము* సం విణ. (ఆ. ఆ, అ) బాధించంబడినది,, ములో నళించునది. | 

gin! 

5 

| 4 గన్ 



జ 
యు 

కణము సం వి. ఆ, పుం. 1. ఆక్యల్పకాలమ్ము; 2. 

4. తీజిక; ర్. ఉక్సవము; €. సమయము; 7. 

es ఇతరవ్యాపారము లుడుగుబ. , 

ల్స్ కర్త కాండవి వుండు Me చమ, 

క్వమునకు తణం బంది భృగు: డు.”కాశీ. ౭, ఆ. 

౫౭. (2. ఖ్లేణమ్మాక, ముందునా 

వణి, నం, (న్. నీ. న్) 1. త గలది; 

తణించే = తకం (శర) 

తణిక, సం, వి, ఆ, స్తీ" మెజపు. 

తణికము, సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ) ఊణకాల | 

ముండునది; 2. నళించునది. | 

తణియిుమేం. సం, నం క్రి" విందున కాహ్వానించు. 

“వ. అయ్యా నీవలిథివి మాయింటం గ ్ రకభో డె, 

నుండవై పొమ్తని తణియించిన, " భార ఆది 

లా 
న 

క 
_ 

| శ 

| 

1; 

౧; ఈ ౧౦౦. 

ఊఈతజము. నం, ని అ నః 1. నెత్తురు; 2. చీము. 

తతము. నం. వి ఈం నః 1. గాయము; 2, ఆ పాం 

యము; తి. దుఃఖము; క్ష, చెబ్బ; ర్, చీల్చుట, వమ నం, పి, ఆ. 

దిషా, (ఆం ఆం అ 1. గాయ డినడిః 2. నశించి 

నది; 3. చీల్చంబడినది; ర్తీ, కొట్టంబడినది; ల 

వీడింబంబడినది. 

ట్! 
మతిం నం, ని. ఠః ల. వ గాయము; దై నా 5; 

రె. ఛేదనము; 4. త్నీణక్వ్టము. 

ష్ ర్త సం. ఇ భు 

"సారధి; లే. కూ ర త తి శ్రి యునకః 

బుట్టిన చా వాడు; ఓ. దాసిపుతుక; 5. ద్రవ; 

6. జజ; 7. రాయబారి; రీ. రోంలి; 9. శివుడు. | 

విణ. (బు, శ్రీ బు) lL. Fee 

2, నీలి విడిచినవాండు. 

త శ్రమ. సం. వి ఈ న వే, కత్రి యకులమ; ద 

కిము; లే. ధనము; ఉీ, సీరుం 

యష్ శ్రియ. సం, వి, ఆ. స్తీ . శ ల్రియస్త్రీ. (ఇటే: 

త త్రియక్క ఈ త్రీయిక, త త్తి యాణె మొ 
త ,ల్త్రియుడు సం, వి ఆ పుం. ఈ త్ర యకులమున( 

బుట్టిన వాండు. 

ఊ తుడు. నం, 

Sy 

S45 

'చవణకుండు, సం షె = 

ముషహణూ_ర్తము; లే. గడియలో నాజవభాగమ్యు; ' 

ళు, ప్ర కేం ద్వారపాలు:వు, ద, 'కమావణ, స౨. ఈ. ఆం, స్త్" 

== త్న్ త్రియుండు. 

| 

తపాకరుండు, ను. 

టు... డు. 

తపితు:డు. న 

వీ స్తం 1 ఓర్చుు నవానము; 2 
భూమి నేల; లె. మన్ని ౨పు.తవ్వునై చుట. “ఆ 

తమయ తాల్చియుండం జన శౌల్ల ప్రొద్దు డే,జంబ 

తాల్చి యిండం జనదు పతికి, సంకఠకత్షముండు 

నంకత రేజుండు, నగుట దోవషమందు రనఘ 

మతులు.” భార, ఆక, ౧, ఆ. ౨౧౪౭. 

కమకుందు. నఏంపిలా. (ఆమి కాఅ మమించుకా డు. 

స్మ వ మాజము. 

క్షమాపకాముూ నం, వి ఈస్, శఈమింప దందడుకొనుటు. 

ళం స్టార వ = జ 
శా బవాస్వం న ఈ వాభాగకన 
00" మా ' చార 

యం నృషమ్ ప జ ల 

విష్యతిః స్ నం, భాగ. లా స్మ. ర, స ౬రక్స్హొ, 

' కమి. సం ఏణ, ( శీ, న్ కే, పీర్పువాయు; 2. 

మన్నిం చువెంద్తు; నే. సమద్ధు: దు 

క్షమించే = త&మిబిుంచు. టీ రా, ౨, ఆ ౨౫౩ 

తమిళ, నం, = తంత. 

తమికవ్యము. స = ఊంకవ్యము. 

ఊఈమియించే. నం. సం శ్రీ l. నహించు, ఓర్చుం 

“క శ్షమియించువారిం గని చ్యాలమివెట్టుదురు 

స ఖర ఉద్యో, ౨ ఆ ౫ం; 2, కవ్వునై చు 

మన్నించు. “ఆ. అదె నవళాధ మొక్కాటి యైన 

జనో 

EE 



తము తొశ6 శూలి 

నవియు, నల్బ మైనను తమిముంచు నదియు 'క్షవనుపు, సం, ఏ. డ్, పుం, 1, తుము; డె దస, 

వ. పరాధములు సెక్కు సేయుంచున్న, క్షవము, సం, వి అ. పుం 1. తుమ; 2, దగ్గు; 3. 
పావకొరవ్యులక సహించుగ చేల. భార. ఆర... నల 

౧, ఆ, ౨౧౯ ౧, ఆ. 32౭; ర. ఉదక పిల్ల: య్ 
జేయు. “క ..తలుకను ఈమీయించి కాంకుః త స 

డగుపురుముం ర ఆది, 2, ఆంం౧ళ 3; 4. Ser Dee స న )k మన్నింవం 
ees సం sea బ్రత్యుజ్ణాన se డి. సవాన ps 1 గలది. 
స బట్టు పె, తనకు: లిథ న. ని స్త్రీ 1. పీర్పు; 2, మన్ని ంచుట. 
కుండిన క్ష్షమియుుంచుకొన సబృహాస్పతిని గాను, 

రకము. నం, వి, ఆ న. కే, కత్రి యధర్శము; 
= 

ల ఈ త్తి యసమూవాము. వీణ, 1 ఈ అ) 
శముఃడు. సం. విణ, (ఆ, అ. అ) 1. సహించువాయ!,. జ్య లి కొం సంబంధిం చినది. 

(ఆ 
a, si డు రె. హితుడు; శ్రీం Me చు | క్లూ ము. సం వి, అ, నః కే, కజువు; 2. నాశము. 
వాదు. ae ఎకకక్షముండు సంకకలే తేజుందు, | విణ (అ ఆ. అ 1. oo దె, అల్బము, 

నగుట దోవ మందు రనసువతులు.” భార. అర. కొమ్మను. సం. = తృంతవ్యము 
౧; ఆఅ, వీణ ౭. ' కొరకము. సం. పి, అ, Es 1. వసరు మొగ్గ. (కను 

గాయ యని కొందజు); 2 (పక్ఫులను మత్స్య 

ములను వేయు) బుట్ట. 

దశా, అల 9 ఆ, ళ్గం 

తయ, సు ఏవి, ఆ, పుం. ఒకానొక య. 

కతీయకాముం స ఏ జో =e న వాొసనసానము. వి ‘ll. థ్ 
(ఆ. ఆ. అ తీణింవం జేయునది. 2, Ce as పముతు లా 
తయింషంజేయ సాధన మైనది. |కౌరము. నం, వి, అ, పుం, 1. ఉవ్వు; 2. కారము; 

క్షయము. సం వై య. 1. వ. 8 [1 3. గాజు; 4. బూడిద; ర్, ఉమ్సైత్త లే; CG. బెల్లము; 

యము; 8. శయరోగము; శ. ఇల్లు; 5, a ఎన | 7, కాలుట్య ఢీ: వెలిగారము. ఏణ, (అ, ఆ. అ) 
షమి నం, వి, న్, పుం. చంద్రుండు. విణ, 3 1. స్రవించునది; 2, తి _క్షలవణరనమిిక్ళ ణము చేం 

కే. నళించునది) 2. కగ్తువది; తి. క్షయరోగము గలి?నది. 
గల, 

కైరిక, నం, ఏ. ఆ. సే, ఆశలి. 
షు 

వయిిచే. సం, అ. డీ 1. శ్షీణించు, తగ్గ; 2: మరకతము, సం, విణ. (ఆ. ఆ. ఆ) l. 

నశించు, చెడిపోవు. పవ. ఆకనికవంబు భిన్న భాండ బడినది; 2. నళించంజేయంబడివది; శి. ఉప్వునుండి 
గతం జ 'జెనతీకంబు చందంబున కయి చు. ట్ యానిఏ రూద మున దీయంబడినది; ఢీ, మోప 

భాగ, ళా స్య_-౦, రర౨. (సాధ్యమైనది. బజిననింద గలది. 

తయ్యము. స. కీర, (అ. ఆ, ఆం) త్ష్తయింవంచజే య కూరోనకము. న: క్స్ 

క్షనము, సం ఏ. అం పుం. మేఘము, న. కఠి, పణ, 

(ఆ. ఈ అ) పే. స్రవించునది; 2. నళించునది, 
తప సం పి, న్, పుం వర్షాకాలము, 

స విరహం 

ఆ, ఫుం. ఉవ్వుసముదృ ము. 

మాళకుండు. సం, విణ, (అ కా, అ) 1 కడుగు 
వాండు; 2, శుద్ధి చేయువాడు. (చేయుట, 

కాళన సం. వి. ఆ. స్తీ, 1. కడుగుట 2. శుది 
చరించు = కరియించు. ‘ వ 

తాళనమం. నం, వి ఈ నం కడుగుటం ప్ర3ం l. 

శరికము. చం. వి ఆ. న, 1. న ఏంచుట్ల డి. నళీం ee (ఆ. ఆ. అ కడుగునడి; 2, (అ. ఈ అ కడుగ 
చుట విణ. (ఈ ఆ. ఆ) కే, న వించినది. భార, సాధన మైనది. ప 

ఆః, ర్యా ఆ, 0౧; 2, నకించినది. కూళము, స విరా, (అ ఆ ఆ, 1. కదడుగునది; DB: 

ఊరయించు. సం అం క్రి 1. నళించు; ర్తి, న వించు; శుద్ది చేయునది. Uy Uy థి 
రె. ఉదయించు. “కం కర షై దానివలనను, 

ఈకియించినక క్త షములను, 4౪’ తథ భార 

జల; షః 

కూళయిక, నం. పి, (బు. త్ర బు.) ఇ కూళకుందడుం 

శాం, | తొళితము, నం, విణ. (అ. ఆ, అ 1. కడుగయిడినది, 

| 2, శుద్ధి చేయబడినది. 
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EO తరావి, సం పి ఈ ప్రీ చిజుపాలో 
శీతము. సం. వి, ఆ న. 1. నాశము; 2. హంస ' ఊేరాశము. స సం మి అ, పుం వాంన. విణ. (ఆ.వ.అం 

విణ. (ఆఅ Ge Shas 2. హింసీంవంబడినాది ' పాలు ల నద (| 

వేతి. నం, ఏ. లం స్తీ l. భూమి; దై వొల్లు; 8, మ్న్ నం విణ, (వం ణీ. న్ నె) పొలం గలది. 

నాశము; డీ. ప్రళయము; ర్. కన్దదల, మనక వం. ఏ. ఆ, స్తీ, 1. పాలషో; డె, బకమాన్నము. 
శీతిధరము. సం, ఏ. అ. పుం, పర్వతము ఊరోవకన్వాయము, సం. వి ఆ పుం పళ్ణను 

శీ లిబలి, నం, పీ, ర్త పుం రాజూ 

శీవ. సం, ఏ. ఆ. స్తీ వ చిమట. యుడుఫర్వము. గీ కలువరాయ:డు దశుజుల: 

శ్సీష్తము, సం, విణ (అ, ఆ, ఆ) T శ్రోోయం | | గాయిలించి, Gea మెజయంగ చారుః 

బడినది, తి. ఉెపీక్షీంపంబడినది; డీ. es ; దాను చెనసి తరోదకన్యాయమున. వనీంచె.” 
శ పీ, నం, వి. ఇ. స్తీ" 1, తోసివేయంట; 2 Ads 5, ఆ. ౨౦౧. 

తిరన్క్సరించుట. 'తరొదమా. సం వి ఆ పుం, పాలసముద్రము 

క్షీ ప్రము సం, వి, అన 1. ముహూర్తమున బదు! శు 

చై.దవభాగము; 2. బొటవవ్రే, లిక్ని ఊపుకు! కుందానము. సం, వణ. (ఆ. ఆ, ౪౯) పొడి వేయు 
వ్రేలికిని నడిమిభాగమా. న es అ! ఇది 

వేగము గలది, క్రీ" విరా, (ఆ. న కీస్రుము:  క్షృణ్ణము, న సం. విణ. (ఆ. అ. అ) 1. పొడి చేయ: 

వేగముగా. [ద్వాజవడీ. | బడినది, 2. నలంగినది. (మార్హము.); శి. బాగుగా 
మప, శ్యేనము. సనం ఆ, స్తీ? వట్రింక, భార, రట (పాఠము 

eae సం, వి, ఆ శ్ర 1, క్షయము, కే కగ్దువల; 2. మృజ్ఞుడు. సం విణ, (ఆ. ఆ. ఆ) వ్యుక్నన్ను (డు 
ధర వ్యతి కృమము, అధర వ ర్హనమః. 

శీణము. సం. విణ, (ఆ ఆ, అగ 1. నశించినది; 2. 
ఆల్బ్ప మైనది; 8 * క a నది. 

క్రీడించు. స సనం, వ్ శూ 

తె. సన్నిల్లు; ఉ ఓ. తయి:గు: 

తము: నం వివి (ఆఅ ఆం ED) మ చ్రిల్లినవాండు. 

se త దనసీల! శీరగాహి. న సనం ap వ్ ఈ పుం. 

wy 

మణీ. “క. సారం బగునీలము గో, శ్రీవములం |! 

* కే. నశించు; 2 కృకిం చు; 

(శాస్ర్రాదులందు) నిరూఢ మగువ్రజ్ఞ కలవాండు. 
క. సం, విం స్ట నః తుము. 

మతి. స వి, € డి. క్స్ ళి ఈతము. 

ముత్తు. సం వి. దొ స్త్రీ, పొడిచేయుట ద్. స్త్రీ, 
ఆ-కలి. ణ్. ద్ద తుము, 

జ వో క్ 

మద్ర. స సం. వి. ఈ స్త్రీ. 1. ఈల; రి తేశిటీల; 
3. ఆ ంగహీ న యగువాఃడుది; 4, వేశ్య; లః 

గమ్మాలి; 6. పులిచింకళ 7. వాకుదుళో; రి. 

ఆడ త! [కోలం (శం రం ల్సి 

దిడంగ నదియఃః గృహము మైనన్:మీరగ్రాహి | చు దకము సం, పి, ఆ కుం. చాణపిశోషము, కుప్పె 

యనంబడు, నారత్నో క్రమము దాల్చ నవల తుద చమంటీిక. సం, వ. ఆ, త్రీ = చిజబుగంటం 

కమరున్.” రత్న ౬౭. 

మేరనీర న్యాయము. నం = &రోదకన్యాయము. 

శీరనీరము. సం. వి ఆ న, కే, నీరు పాలు గలసీన 
మిశ్ళమ్ము 2. చిగికాంగిలి. 

మద్ర దశంఖము. సం, ని, అ బే నత్తగుల్ల. 
క షు ద్రుః (డు. నం, విణ, (అ, ఆ. అ 1. నీచుడు; 2, 

ద్రూరుండు; తె, వనన ల? జ లోబ్ఫి, 
తేంధ, నం వ్, ఆ స్తీ" ఆ:కలి. 

hee నం. పి, ఆఅ పుం. వ 1. పాలు; ద సీరు+, శధితేము. నం పిలా. (అం ఆం ఆ ఆకలిగొన్న ది, 

శీరమోరట. స సం. సి ఆ, స చేకొణనన్తోం 

శ్నీరవిదారి. స సం. వి ఈ, శ్రీః = నల్ల చేలగుముడుశీ. 

శీరశుక్ట * నంం వి, ణ్, స్తీ నల్ల చేలగుమ్మడుశ. 

శీ ఖ్ % శ క్ రాఖి. సం ని ఇ ఫు పౌలనము ద్రము, 

' చంబ్ద్బను, సం* వి ఆ. పుం కవ్వము, విణ. (అ,ఆఅఎ 

ఈుభికము. 

తుభికము. సం. విణ, (అ, ఆ, అం) 1. కలలానది; 2, 

భయబడినది. 
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తుభ్యమాణము సం, విణ, (ఆ. ఈ ఆ మోభ పెట్టం 5 సం, వి ఆ న 1 త్రోయుట; 2. విన 
ర “కీ నగియెడునదివోలె నాగ! రుట లి. జరపుట; డీ నివసించుట; ల్. దూజుట; 

రృంముకరకులక్షుభ్యమాణమై. ,,” భార. ఆర రీ. పో(యగొట్టుట. “మ, , .రిపుద ర్య మేవణా టోేప 
cm a 32. చేం. వప, న ర కన్.” భార. దో, 3, అ. ౧౫% విణ. 1. (అ. 

= 

తరమర్గి. నం, వి, న్. పుం మంగలి, శేవము. సం, వి, అ. పుం. 1. చిమ్రుట; 2, 'తోయుట; 

న్ సం, వి. అ, పుం. క్షే మంగలకత్తి; 2 3, గర్వించుట; 4. ఊల్ల-ఘించుట; ర్, ట్ ణము; 
డెక్క; 8. చాణము; డీ, బల్లేరుచీ; ర. గొలమిడికా. 8. ఆలస్యము; '౯. ఫూంత; ర, అనాదరము, 

చు5. నం, వ. న్. ఫ్రం. లి: ఈ స్త్రీ. మ కల్తి; చేమ. నం. వి, ఆ. స్త్రీ దుర్చ, పార్వతి. 

ముమః. నం. ఏ, ఆ, స్త్" 1 సీత్రిశ్లో; ర అనిని; ల. ఆ, =) చిమ్తునది గ, కదల్బునది; 0. నిద 

జనముశ్లీ', [మిడిశ్, 8. బొట్టుగుళ్.  సించునది ఓ (అ ఈ. స, శేవణసాధన మైనది. 
చుకకము, సం, వి ఈ పు. 1 వచ్చేరుళ; 2 నొలి క్వేవణి. నం. వి, ఇ) ఈ స్త్" l. తెడ్డు; 2. చేయవల; 
శుర్మప్పమా, నం. ఏవి, ఆ పుం, కొడవలి. 5. ఒడినెల, 

| 

అ) 
ఇది 

ఏ. మంగలక చి. శేమ+కారి. సం, వి, న్. పుం గరుత తృంతుండు: “ఆ. 
మరిక, సం. వి. ఆ, న్త్రీ* l. కత్తి; 2, మంగలక త్తి. శేమకారి దీశ్చెం జెలచేంగి తమాల 

మురిణిం నం ఏ. ఈం స్రీ" మంగలది. పీవె,,,” ఆసిః ర ఆ, వెడం న (న్. ణీం న్. 

కుల్ణకము. నం. వి అ పుం, నత్తగుల్ల, విణ. (ఆ. ఆ  క్నేమంకరండుం 
ఆలి 1. ఆల్పము; 2. నీచము; 8 దః శ, శనుకండులములు. నరం ఏ, ఆ. పుం. బ్. ప్రయాణ 

మున వట్టిచేతులతో? బోక యింటినుండి పట్టు 

శే, కొనిపోయెడు కొలండి బియ్యము. “సి, ,,శాలి 

జే క్రకరు(డు. సం, విణ. (అ. అ, అ) పొలమువలన | తేమశండులములు” ఆము. ౨ ఆ. ౯౭. 
జీఏించువా(డు. శమము. సం. వి, అ పుం. న 1. కశలము; 2, లబ్ధి 

జే కృకృత్తు. సం. విణ. (త్ = శే శ్రకరుండు, రత్షణము. (అలబ్ధప్రా ప్రియోనము.);8= మోక్షము; 
మేర్రబోయ. నం, మి అఆ పుం. భఖ _ర్రయనుజ్ఞ చేశ ఓ.చోర మను, గ ధ్ర ద్రవ్యముల. విణ. (అ.ఆ.అ 

భార్యకు మజీయొకనివలన6 గలిగి నకొడుకు. 1. జేముము గలుగంశ్రేయునది; 2. శతేమము గలది, 
జే త్రజ్ఞాండు. సం వి. ఆ పుం. 1. జీవుడు; డి. వర క్నేర్యుము.సం. విణ, (అ.ఆ.అ.) మేమమునకుం దగినది, 
హక; 3. కేక మెటజిగినవాండు,. విణ, ES 
(ఆ. ఆ. అ నేర్పరి. 

fa న ముం స a వి. ఈ న be 1. s వది 

Us sia డి; 2 పొలము; మేక త్ర జము. సం. ప్. ఆం న ఆర క్యస్వరూవజ్ఞానము, 

ల. సానమా కీ మ ర్. భార్య; 6. pa స శేతజ మ స 
లికె . ళ్ 

యోని; 7. శరీరము; ర, ఆకాశము; 9. గృవాము; ( అ త్రక్టిగంబంధ పై 
10. బృందము. మత తము. సం, వి అనా Ll. నత్త త నమూవాము, 

వ (అ, ఈ. అ) తేక త్రసంబంపే, 

మణ్యాము, నం. ఏ, అ. న. &ీణత. 

తేత్రాజీవి. సం, విణ (న్, సీ, నొ = = తేత్రాజీవుయడు' 
కేశ్రోజవ్ప:డు. సం వి ఆ పుం యకం శ 

బ్రృదుకువాండు సేద్యకాండు. జడము. సం, వి. అ. పుం, 1.వనుంగును గ ట్రుకంబము. 
జేత్రియము. సం, విణ. (ఆ ఆ. అ) 1. నేత్రము, (కల్ప; 2. ఆవడ (వైజు 
we సంబంధించినది; 2. మజియందుం బుట్టి. మోణి, సం, వి ఇ ఈ. స్రీ 1. భూమి; 2. ముంజ 
(కృణాద్సి; త, కుదుర్చలానిది, (రోశాది తృణముతో నల్టీన బ,వ్మాచారి మొలత్రాడు. 

కేల్రియుండు. సం, వి, అ= పుం. 1. వరదారరతుండు; మేణీసురుండు, సం, వి అ. పుం బ్రాహణుండు, 
2. షేశ్రాధితతి. భూదేవ్లందు. ఫారం విరా, ౫ అ. కా 
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&ోదము. నం, పి, ఈ పుం, 1. నూజుట; డం పొడి | కాడారు-డు, సం. వి, ఆ ఫుంః = క్రాజానీ. 

వేయుట. శ క్షౌవతి. నం, ఏ, ఇ. పుం రాజు, "బడినది. 

మేదితము, నంంవి ఈ నః పొడి పిండి, విణ *| క్యపికము. నం. విణ (ఆః వా అ కంకించ: చేయం 

(ఆ. ఆ. అ పొడి (పిండి చేయఃబకినది. మపు:డు. సం. వి ఆ. పుం రాజు, 
తోదిద్ధము. నం. విణ, (ఆ. ఆ, అ 1. ఆక్యల్నము? క్షాభ్ఫళ్తు. స సం, వి, జ్, పుం, 1. కొండ, కి. రాజు 

2, అతినీచము. క్షా క, సం. ఏణ. (బు. శ్రీ బుకంకించు వాకు. 
క్రోదీయము. సం .విణ. (నొ. యసీ. న్ క దృకరము | త 
శోభవడు.మి. అక . కో భము4-ప దు.) కలవిరేమందు. | క్నంకము. సం, వి, ఆ. పుం. ఎజ్జనిమొగము గల 
మేభపెట్టు, న క్రీ (మిభముశౌ పెట్టు) కలక; "యాండుకోయి. (వై. ని. (విడువబడినది. 

నందించు. (3. “విశారము. |క్నక్టాము. సం. విణ, (ఆ. ఆ. అ 1. జిడ్డుగలది; 2. 
శోధము, సం. వి, అ. పుం. 1. కలక 2, చలనము; 
గ 

శ్ర భీంచే. నం, అ. శ్రి కలంతవ దు. (శ ర | రడ నం, వి, ఆ 

తమోఖిత, సం, విణ. (బు. శ్రీ తీ.బు.ఎ) క్షోభి చువాందు. | 

&ోభికము. నం, విణ. రత ఆ ఆం )& తోభ పెట్టంబడినది. | 

స్త్రీ కే. సింపానాదము; రై, 

వెదురునలాక. (కే్యడికము, bln 

| కే డనము, నం పి, అ, న సీంవానాదము. ఇకో: 

ష్ - శ్రడము. నం. వి అన, చే.దుబీజపువ్యు. పుం. 1. 

క్యద్రము సం. వి. అ. పుం. చంవకను, సంవెంగళ్లి.| _ విషము; 2. ధ్వని; 8. కర్ణ రోగవిశేమము. విణం 
న 1. తేశె; 2. నీరు; 8. ధూళి; 4. వైద్యము. (అ, ఆ, అ) 1. నన 58. పొందరానిఏం 

ర్, అల్బత్వము* విణ, (అ, ఈ. అ) 1. ను ద్రు త్వ్వేళ. న వి, ఆ. శ్రీః 1 క్రీ డం (కల్పం, 2 

నకు సంబంధించినది; -2. తేనెిటీగలవ నంబం। సీంవానాదము ఇళ్లే? జే? 
ధించినది. ఖు 

శమము. సం, వి ఆ పుం.న. 1. వట్టుబట్ట; 2. ఖ. నం, బికానొకయతురము. వి, ఆప్రుం. న నూర్యుందుం 

'మేడమోందిగదిం న. నారచీర. విణ. (అ. ఈ.ఆ)| నా 1. ఆకాశము. (ఈయర్లముననే తెశుంగునం 
ఆగినెసంబంధి. (బట్ట బ యోగము గలను) “ఊ ఖంబుగదే కషుకొ 

కరము, న వి, అ, న, ముండనము, త తీనుఖంబుగడే నుడి, . రుక్షి, గ ఆ. ౬౦; 

మెరి. సం. వి ఈం స్త్రీ మంగలక త్రీ. 2. స్వరము; కి. ఇంద్రియము; పు నక్ష శ్రము; 
కొరికుండు, సం, వి, అ. పుం. మంగలి. ర్ ఫాలము; 6. సుఖము; 1. en 8. 

త్ల ద్రవాము; ల. ఇల్జు; 10. పట్టణము; 11. (గణిక 

శ్ఞృవిక. సం. విణ, (బు త్రీ న కామూ, 
ts ఖంగు. జే. వి. 1. గంట మ్రోగుటమొ. చానియం 
ల్ దగధగని కనుకరణము. “క్ల గంట ఖం గని 

శ్ఞుతము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) వాడి చేయ:బడినది. మ్రోయ... వాంస ౨, ఆ. కోర కళొ. ర్యా 

చః ఆ. ౬౬; 2. ఫఘుశవదార్లములరాయిడివలనం గలుగు 

మ. నం. వి, ఆ, శ్రీ = కే, నేల; ద. ఒకటి మ. ధ్వని కనుకరణము. “డా, కచ్చవరాజు వెన్నెముక 

మజము. సం, వి ఆ. పుం. శెట్టు. ఖంగునం దాంకనిగట్టు లేదు... రామా. ౭, 
మ్రుడాని. నం. వి. ఇ పుం. = భూమి జాయగాం గల ఆ. ౧౩౨ 8, గట్టి మాటలాడుటయం దగ 

వాండు = రాజా, ననుక రణము. జీ . .మింగుఖం గనునుక్కుటు 

మజాయదు. సం, వి, ఆ, పుం. భూపుక్తు:డు. 1. నర లుల మవొస్వనఎబు. ” వరమ గై ఆ. కం: 

కాసురుండు; 2, అంగారకుడు. ఖంగుఖింగు. డే. వి. ఘనవదార్గమలరాయిడివలనం 

త్యుతము. సం. హ్. (ఆఅ జ, అ కంపించిన ది. | గలుగుధ్వని కనుకరణమంం “ఊత్సా.,.;డబ్బు 
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డుబ్బు ఖంగుఖిందు కంగుకింగుము న్ధ నల్. కళా, | 

రా ఆ. ౧౦౯. 

భంగురింగు. డే. ఏ "ఈ చిన్నఫి ఫీ కంగులధ్వ జి 

గవ... జబురు జంగులఖంగురింగులు . =. ప్రబంధ 
లిరాలాం | 

ఛంపహోవిశేషము, 

| 

లంజె. సం. ఏ టి, శ్రీః 

ఖంజనము. సం. వి, ఇ పుం. 

ఖుంజపాదము. సం, వి. ఆ పుం 

టుచుకాడెను నొక ee ల్టక్రీడ. 

| 
కాటుకి ట్ల. . 

జ 
| 

| 
కి | ఫి 

ప్ ల కశ 

ఖ3౫జివెం నుం ౨ ఈ, స్తీ వాద్యవిశేషమూ. గజ 

| 

| 

| 
| 

| 
|g 

గంజనాాలు, కు 

కాహళదుందుఖిఖం జరీమరక్షళ భే రీరవంబులు బోరు 

కలుగ” భాను, ఈ, ఆ ఒర 

ఖంజరీటకము. సం, వి, ఆ. పుం. కాటుక పీట. 

ఖంజరీటము. సం. ఇ ఖింజరీటకము. 

ఖండ. నం. వి, అ. పుం. ఖండము, (మువర్ణ్య లోబము. 

ఇది దర్భాదులలోనిది, ఆ. స్తీ" అని శ, రు సా 
కర ర ప్రతి పాదక మగుమంశత్రారి భాగము. (గర్భా 

“'ఊ...క్రైతలం దప్వువట్టుదుక్ ధానఖండు 
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కనుకరణము. ఖండించే. 

ఖచిద 

ఖంజాబోదుకన్ని గేదంగి చేకత్తు అనంగ దశా, 

రా అ, ౨, ఆ, ౧౬౫, కరకు, రో; ఆ. రస 

క్ర," 1. ఖండములు చేయు, 

“మ... ఈభూజము వంటకట్టియలనై ఖండిందలా 

శేటికిక్.”” భార. ఏరా. ౧౩౬; 2, 

(వాదము. నిరాకరించు. “సీ. మందుమం త్రం 
బులు మాయిలు వచరించి ఖండించి కూచిమా 

రుండు తిరుగు.” మల్హః ౨, ఆ ౧ కర 

ఖండిక = ఖండ్రిక చే+ వి. 1. చిన్నపళ్లై. (శ రు 

( గ్రామఖండిక” యని భీమ ౫, ఆ కాం. న 

గలము); 2. పన్ను లేకుండ గుత్త కిచ్చినభు ' 
ఖండము. (చంక. 

ఖండికము. నం, వి. ఈ పుం. 1. బటానిగింజు 2. 

ఖండిత. నం. ఏ. ఆ. సీ. నాయికాభేదము, విణ, 

(బు. త్రీ బు.) ఖండించువాండుః 

నం నం 

అక $ ఆ 

స్తార్త ఖండికము. సం, విణ. (అ. ఆ. అ 1. నజకంబడి 

నడి; ర. నశింవంజేయంబడినది; 8, నిరాకరించం 

బడినది, 

ఖండల ముష్టి వీచ్చ. బై నవ్వును వె వెండి చ యూ ఖండియరాయ. మి. వి. జకానోకబిరుదము, “క, 

క్లలన్,.,” ఆము. ౭ ఆ, ఏ. [దూశాది.) న 

ఖండకావ్యము* సం. వి.అ. న, చిన్న కావ్యము. ("మేకు 
ఖండనము* సం వి, ఆ న. 1. శేదెంచుట, 2, య. 

ఖండియరాయనివే.,.” నిర్వ. ౪, ఆ. ౧౦౦. 
నష. ౧ ఆ, ఏం 

+ దే. వి. (పాం, ఖండీం పుట్టి. (శం ర) (నలు. 

చుట; రి. కజచుట, క్షీ యుక్తులచే నిరాకకిం| ఖండీ రము. సం. వి. అ= పుం. పీకముద్దము పచ్చ"పె 
చుట; రీ. విచ్చి త్తే. 

(| 

ఖండవరశువు. సం, ఏ. ఊఉ. పుం. 1. దంళములు 

ఖండింపంబడినయేను(గు; 2. రాహున్చ; 8. పరశు 

ప్ | s హ్ సః క్, a రాముడు; డీ. శివుడు; గండ్ర గొడ్డలి 

| 
సు! 

ఖండము: నం. వి అ, ఫుం నః 1. సగము; 2. 

"ఖం డ్రిక = ఖండిక (పన్ను లేకుండ గు త్తకిచ్చినభూ 

ఖండము.) “క ఏనాజియగ హారమొ, మా 

నాంటికి మాన్యమాయె మాపని దీరక్కా మోనా(ట 

ఖండ్రె కాయుశకు నానాంటికిం దీసికట్టు నాగం 

భట్టూ. (చాటువు 

భోగము; లె, ముక్క. పుం. 1, పులకండము; 2. ఖగము, నం, వి అ. పుం. 1, వజ; ర, గాలి; లె. 
| 

రత్న దోషము. sik ఒకజాలీఉవ్వు; బక ఒక | 

కాతిచెజకుళో. ఏణ. (అ. ఆ, అఎ పే, ఖండించు। 
జం 
స * భుండింవబడి నిది; శే. కొజవడినడి. 

శ్రీః పులక ండము, కండ ఖిండశర్క_ర. నం, వి, ఆ. 

sis 

ఖ్రండా. = ఏం (నం, 

"కకక bess వతం గాండ 

కరంజ?) ఖడ్డము, కడి రి ఖచరము. నం: సి. ఈ పం. 1 

బాణము క నూర్వాాదిగ వాము. విణ, (అ. ఆ 
ఆ ఆకాశమున బోవునది. 

భఖుగుండు. నం. వ. అ, ప్ర 1. సూర్యుడు; ఎ జేవఠం 

ఖనోళము. జం, వి. ఆ, పుం. ఆకాశ గోళము. (ఖగోళ 

శా స్త ము = ues 

= వత్స ఏ. మేఘము; 

8. గాలి; &. నూర్య్యాది గ వాము, 

తకుల ధరణింబడలా,బఖం డాం జేంచెద నని యా, ఖచరుండు, సం, వి, అ, పుం, 1. సూర్యుండు; 2, 
ఖండలపాశ్రుందు. బలికెC గడు వేడుక తోనా” గంధర్వాది; 8. రాతనుండుం (క. ఆ. ౨౧౨. 

కృష్ణః 3, ఆ. ౯౨. “సీ, చికిలిసేయించిన చిగురు | ఖచించే. సం, స (కి, చెక్కు, పొదుగు. ఊ వారి. 
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ఖచిక్కు.. బే. వి. 1. శుకాదులు పండ్లు గింజిలు మొ. ఖడ్జీ, సం, వి, న్, పుం. ఖడ్డమృగము, విణ. (న్, నీం 
కొలుకుటయం దగుధ్షని కనుకరణము. “చ. జిలి న్ఎ కత్తిగలవాండు. 

బెలిజెక్కు లాప్నుచు ఖచిక్కున ముక్కున: ఖణి చే. విం మో గుటయ) దగుధ్వని కనుకరణము, 
బక్వదాడిమా, ఫలయుంగళం ము నొక్కు_నొక బాల “20+ వడి: మాట ఖణిఖణి వాంగుచు గిరుల, బెడం 
శుకంబు., “కృ. శకుం. ౨, ఆ.'3 3; 2. మగ్గం న గె కొనుజిగిబిగి చన్ను (గవల.” ఆ మ.క ఆం 

చుటయం దగుధ్వని కనుకరణము, కడ, గుబ్బలు ఖణిల్లు. చే. వి. 1. ఖడాదులు విజుగటయం- దగు 
ఖచిక్కు.నం గ్రమంగరాదు...” వాంస, ౧) ననుకరణము. “సీ అడిదంబు జళిపించి మెడ 
ఆ. ౯౪; 8. (బాణాదుల)ు వీయుటయం దగు' మద వైచిన నది ఖణిల్లనుచు శెండయ్యె 

ధ్వని కనుకరణము, నపుడు.” దశా. ఈ, అ, ౧౭౭. “గీ, ఖణిఖణిల్లని 

ఖ చిశముః నం, విదం (ఆం &, అ l. చెక్కబడి ; మెట్టియలళ్ కడు రహీంచ క పహూ౨ంనం ఫగ్గి &. 

నది; 2, కూడినది: 83. వ్యా ప్తమైనది. రి 2 20; డి. ఎద్దుము. జంకెవేయుటయం దగు 

ఖచియించే a ఖదచించు. if ఖచియించినవ జ్క౦ ధ్వని కనుకరణము. “వ, ,నందిపోతు పోకరించి 

బుల్క రుచులను , , భొరః. ఉద్యో. రక. ౧౨౩ ! ఖణిల్లున అంకెవైచె,,,” కాకీ. 3, ఆ. ౨౫ 

ఖజు సరం, వి, ఆ. ప్ర . కవ్వము; 2, తెడ్డు; 3. “పీ వెస ఖణిల్లని ఆంకెవేసి,,,”” సానందో. ౧, 

యుద్ధము; 4, మధనము. ఆ. ౧౦౯ భెగ ౧౦, న్యం, ఊః కాం ఏ, 

sits నం. వి. ఆ పుం. కవ్వము. ఖణీలుఖణిలు. దంట ఎద్దు ఆంకెవేయుటయం దగు 

ఖజపము. సం, వి. ఆ, న, చెయ్యి. (మనము. | ధ్వని కసుళకతము. రి _వృవమభాధిపుక 

ఖజము* సం. వి, అ= పుం, 1. కవ్వము; 8, రెడ్లు; 8. ఖణీల్, ఖణిలున ఆంకెకేయ ఆజటుగకొ సమ 
ఖజాక, నం. వి. ఆ, శ్రీ 1. దిన్నగరి టె; nes కవ్వ | కూడదు...” కాళ. 6, ఆ ౧౫౩. 

ము; శ. జంకుటాలు, | ఖతమాలము. సం గ్ అ. పుం. 1. పాగ 2, + మబ్బు. 

ఖజానా. చే. వి. (హం ఖజానా) ధనాగారము, | ఖిదిర సం. వి, ఆ, స్తీ" 1. అత్తవ త్తి, 2. మడుంగం 
“మ,,,దస్తు సేయుయడు ఖజానా నింపుం డిం, దామరళ్. 

| 

పొందంగన్ = వ రంగా, ౧) ఆఅ ౧౮౦. | ఖదిరము. నం, వి అం ప్రం+ గాయత్రి, చండ్ర. 

ఖజ్జము. జే జ విం భత్ష్యువిశేషము. “ఉ, మజ్జనభేజన ఖ దిరసారము. నం. వి, అ, పుం, కవిని. (డుం 

శ్రీయలు మాని వ సట. 'ఖిష్టెము | ఖవిరు:డు,సం: వి, అ, పుం, 1. ఇం ద్రుఃడు; 2. చం దూ 

కొంకకొంక కసీగాటులుగా భుజించి... ఇద్ద డే జే, బి, ఉశ్సావాము. (బలమ, శకి కి ఆని oA 

దీన. శకుం, ౨, ఆ. ౧౬౭. ని) “న స్రగ్ధర ఖొద్దిక్ కొ జుడాడు చ్రూకళ్ 

ఖటకము. సం, వి, వ పుం. పిడికిలి. [ము. స్వాం ల ga ౮ 

ఖటిక. సం, విల ఆం స్తే" * 1. బలవమము; 2. కర ర్జ రంధ)) భద్దించే. జే. అ, (క్రి* ఆక్సహీంచు ఊత్సావాపడు. 

ఖటికము, సం = ne గ ముద్దుం జేకు.లు నొక్కు ఖద్దించు ఖద్దించి 

ఖట్టి. సం. వి, ఇ. పుం. స్తే * పాడె శవవాహానము, శారసీంవమిః దవాకవాం జలించు.” సాంబో. 

ఖట్టికం సం, వి, ఆ, క్ర 1, చిన్నమంచము; 2. ౧; ఈ ౭౦. స శ్రీ తక్కు_వచేయు. క, 

gp; 3. పాడె. [లను -వేటాడువాండు. | ఉద్దండవ్భ త్తి నపుడ్యామద్దుల నడయించినట్టిమక 

ఖట్టివందు. సం.వి, పుం. 1. వేటకాండు; 2. వక్షం | కరి ప్రావృ,ట్నోగ ద్రామవిద్యుదాళికా / ఖద్దించు 

ఖట్వ సం. వి, ఆ, స్తీ = 1. మంచము; 2, కోలళింబిసో. | గ్భవాంబు చొచ్చి కవాకవా నగుచున్. "సంబో. 

ఖట్టంగి, సం, వి, న్. పుం, కివ్రండు. ఇట్లే: ఖట్య్యాం | 3, ఆ. ౫౯. 

| 
i 

| 

గధరుండు, ఖద్యోశకీటము. సం ౫ ఖదో్యోకము, (సీరులు) ను 

ఖడ్డము, నం. వి అ. పుం. 1. క్తి; 2. ఖద్దమృగ . =. ఖష్యోతకీట్టప్రళల్ *” కాళ శం 

ము; దానికొమ్మ. న, ఇశుము, | ఖద్యోశము, నం, వి, ఈ పుం, మిడుంగుజుయురుగు, 

తిరి 
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ఖద్యోతుంయం. సం, వి ఆ పుం. సూర్యుడు. | ఖరుడు. చే, ఏ. (హీర. — వ్యయము. 

ఖనకము, భు పి ఈ పుంం ఎలుక, ” | ఫకుమే జేయు. మి, న గ. శ్రీః (థపచు7 చేయం. t, 

ఖవకుండు, సం, ఏ. ఆ పుం కన్నపుదొంగ. విణ, వ్యయము వేయం, శత? ఒక్క కాని ఖరుచు 

(ఆ. నికా. అ క్రవ్వెకుశాండు. = | చేయండు, 2. పీడించు. “ఊం శీరవ యోనిధికొ 

ననము. నంంవి, ఆం న నుక. ఒకృవ్వట; ద పొతి పెట్టు ట ఖహుచు న చేజరిల్లెనీ, las 

వ నంంవి, ఇ, ఈ. స్క్రగవిరక్నములు పుట్టుచోటు- | నారసింహావిభు విర్రునే కులు ముజ్జ్ఞనంబునన్ 

ఖన్మిక్కకము. సం. = ఖని త్రము | సక్యః, సాం ౧, ఈ 30. పు, 

ఖన్మిత్రము. సం, వి ఆన, కే, గడ్డ పాజ; ర్త, గుద్దలి. | ఖకువ్వ. సం, పి, డొ స్త భ_ర్దను వరించుకన్య. పుం. 

ఖవరాగము, సం. ది. అ. పుం చీకటి |. మన భుండు; 2. ఈక్వరు:డు; ల. పురుషుడు. 

బప్రుటు:డుః, నం వి, ఈ పుం, కన్నము చేసానే 4. ప్రీ ర్ 5. తెలుపు; 6. దంతము; '/. గుజ్హిము; 

భుజించు వ్రకము గలవాడు, ర. దర్పము, విణ, (జ 1, క్రూరము; 2. తీక్ట్యము; 

ఖప్పుకము. సం, వి, అ, ఫుం, 1. పోక, 2. మాని. 3. తెల్లనిది; ఉం కు 

లంక; 3. నాగము నెస్; డ్, ంధర రన నగరము, ఖర్చు = ఖనరు నుచు (శం య 

విణ, (౪, ఆ. అ) సోమరిది. re | భర్జుచ్ణ. సం ది. హోం స్రీ 1 తీట; 2. చిట్టియళే 

ఖర. సం. ఏ. ఆ పుం. ఓకాసొకసంపకృరము. ఆ. స్తై" “భద్జూరము. నం ని. అ Ll ఖర్జూర పుచెట్టు 32. 

బరకకరుంను, శం ది. ఈ, పుం న | లు. వ. చెరడెః బ్ర, *ధాస్యవి శేషము. EY సరం 

ఖరనుటి. సం, వి ఈ సీ. 1. శాడిదలసాల; 2. జేర్చనతీ:గెమల్లి య లం ఖరూరంబులుక్ , ౪” 
‘ 9 (అం) ట్ర 

| 

ముంగలిసాల. ఆము. ౧ తో. ౬౬+ 

రాం కఖ్టరా త్కారము, సా పి, ఈ పుం, పకకన. ఖర్జూరి * స ప చః, స్తీ? పార తళ, 

చిదుకటయం డదగుధ్వ్దుని కనుకరణము, “సీ! స సం, వి అ, పుం, 1 బిచ్చమె త్తెడు దిష్ప; 
| 

తోరంపుటెమ్ములతోడ నుగ్గడు వగుదందడిఖర, డి తలఫుళైై; 8. కుండ పెంకు; ఓ, తుస్థాంజనను., 
ఖరా తా మటుకు మ ఉం, 2౭, అ, ౨౩౧, | ఖర్చర స 5౩, వి, ఈ, స్త్రీ తుక్రైఎజనము, పొలకుశ్త ననుం 

ఖరప్తప్పు, సం, పి- ఆ, స్తీ చాయింట'. | ఖర్చును. సం.వఏ.ఐ. పుం i దొంగ;2. మోసకాండు. 

ఖరప్రమ్పుము* సం, ఏ అ సః మరువను | ఖర టము. నం. వి, అ, పుం నః గ్రానువిశేషము. 

ఖరమంజ3 సం పి ఈ, స్తీ ఉ క్తశేనుల, వ ర్వము, సం వి అ. పుం నః సంఖ్య్యావి శేషము, 

ఖరము. సం. వి ఆ పుం. 1. గాడిద; 2, కంచర | (౧౦,౦౦౦,6000,000) పుం. as 

గాడిద; 8, కాకి; 4. రాబందు; 5, కురరపక్షీ* న | లలో నొకటి, విణ, (అ. అ, అ) 1. పొట్టిపి; 

1. 'వేండిమి; 2. వాండిమి, విణ (ఆ. ఆ. అం), 2. అధమము. 

మేం చాంజిమైనది ఆక్ రె వే మంచెక్కానది; 3. గట్టిదె; ఖలతి, శం మరా (ఇ+ భు చ, జ్ర బట్టతల వాండు. 

కీ కూరమెవదిం యము ఖలప్రువు. సం విణ. (ఊ.డో.ఉ.) కళ్ళ మూడ్ను వాడు. 

బధా. హీ వణ మే సరెయివది.(ఖరాగా: జెవ్వుము; | ఖలము. సం, వి. అ. న, 1. చెల; 2. చోటు; ల. 

ర్త స్థీరమైనది, (వాయ ఖరాగా నుండు కల్క_ము. పుం. 1. శామైక్ట; 2. వెదురుశ్వ నః 

ఖరాబు, హీ. విణ, చెడ్డ వా౭డూ, తుంటరి. en కళ్థము. 

ఖరాబు కూళీ,,,”” “హంస. ౪% ఆ ౧౧౩౨. ఖలిని. నం ఏ. ఈ. స్త్ర కే. కళ్ళ ములసమూహము; 

ఖరాబు చేయు మి నం చి పానుచెయు. (₹*A ద్ద ఇఖలులసమూవావ ఇ 

“కము ఖరాబు చేయకుము ఖలీనము, నం, ఏ, అః పుం, నః గుణ్బపుక శ్లైము. 

ఖరీదు జే, వి, (హీం, ఖరిడ్* "బెల. (శ, ర వొ ఖలంండుం దం, సి ఏం పుం: సూర్యుడు. వెప? (అం 

ఖరీదుచేయు. డే. సః కి" (ఖరీదుస వేయు), చెల, ఆ, అ) కే, క్రూరుఃడు; ర నీచుడు; ఈ అధ 

యిచ్చికొను. (వాళ ముండు; కీ దుష్టండు. 



ఖిల్ల కసే ఖాని * 

గొయ్యి; తె. తోలు; ఉ, వానకోయిల; ఈ. 

కాలువ; 6. వస్త్రవిశేష నః ఖాణా = ఖాణము, “మ,, , లేసజ్జువావ్నలు పున్నా 
ఖల్వాటుఐడు, నం. విణ, (౪అ,అఎబట్రకలగలవాంయడ., గములై వికె అినుకుఖాణా మేటికకా మెచ్చు 

ఖసూచి. సం. ఏణ (ఇ) ఆశీగినది చెప్పలేక ఆకాశము! గాన్ శశాం ౨, ఆ, ౧౧౪౯ 

చూచువాడు, పృతిభాహీము(డు. పు నం వి న అగడ్త. [వడినవా:కు, 

సము. నం వి. అ పు గననజీ. న గనగనలు. 

ఖళిఫెళి. చే, వి వీకణము. మొ వ 

డగుధ్వుని కనుకరణము Ey ఫెళ ఫెళ ఏరణాల్ 

ఖళివెళి వాయించి,” వాంన ౨, ఆ. ౮౯. 

ఖలీఫెలి. దే, వి. కోడిపుంజులు తన్నుకొనునపు డఫ 

ధ్వని కనుకరణము. “చ. భళీ ఫెళిః బుంజులు 

కన్నులాడ(౫న్.” హంన, 3, ఆ. ౨౧౬, 
ప్రి బెక, లక్ష్యుములశా, a 

ఖళూరకః, నం. వి. ఆ, ప్రి కల Neds “Su వెల్పబిడ్డ ముమాలం ఖాతీకకం జేండొకోం” 
మంటిశై ,పొరల రధ్గీకుం డీకమలబుద్ది ఖభాంకల, సం). ౨, ఆం ౮౯, (ఖాతీరకుంాచ్చు = లెక్క 

దక్క... ఆము, ౨, ఈ కళ; 2 గరిడీపూల.! చేయు లక్ష కెట్ట) (ఆడవి, ఓ. కోశేజు. 
“సీ ఒకయ్మామ్రీ గగనగంగకు ఖహాంక నొక్క | ఖ్యాక్తము సం.వి. ఈ న 1 గుడ్డల; 2. వారము; లి, 

వ యడుగన వేదములకు విడిడిం జూపి” చ 

Ao. 
(| బుధం, ఖ్ఞాదకుడు. సం. విం అ. పుం. అవ్వుపుచ్చుళొను 

|| 

| వాడు వీణ, (ఆ దికా- అ) 1. తినువాంయ; 

తూ | 2 తినిపించువాండు. [తినుట 2 తిండి. 

ఖాండవ ప్రస్థమా. నం, పి, ఈ ఫం వా_ప్టీనాపురము | ఖాదకము, నం, వి, ఈ కుం వల్టు; దంతము నం l. 

నుండి వెడలినకరువాక: చాండవ్రలం వసీంచిన | ఖాదకము. సం.వి అ పుంచల్లు, నం 1 తీరుట్వ డై. 
ల 

సానము, “క. కమి: గని ఖాండవ్యప,-స్టమ్య నిహా తిండి 
39 స సము: ఏ... కార. అది ర ఆ. ౬౭. 'భాదము. సం, = ఖాదనముః. విణ, (ఆఆఅ) తినునదిం 

ఖాండవము, సం, పి, = ప్రుం, కే, పులకండము; 2. ఖాదయుక, సం. విరా బు, 

తినుబండను, న. ఇం ద్రువియొక్క.వనమాలలోే జాడు. 

నొకటి, (చేయువాడు. ఖ్ఞావిక సం విం, (బు, లః బు.) తినువాడు. 
ఖాండవికుండు. సంం ఇ క పుం పిండివంటలు బూడికము సం, విణ, (అ. ఆ. ఆ) తినయడినదిం 
మాండికుండు, సనం = ఖాండవికుండు, 

ఖార హిం. వస్త్ర విశేషము. (ఊదా; ఖాకిచొ కొం. దము, విణ, (ఆ ఈ అ) ఖదిరసంబంధమైనది. 
ఖాకీగుడ్ల, వా | ఖాద్నము, సం. an గ్, న మిశనాయిమొ: లినుబండము, 

త్ర బు తినిపించు 

మాదినము, సం. వి ఆ ఫుర కచర్తి శాంచు, రంగ 

మి 

భాటః సం ని అ స్పై పాడె. శవవాహనము, విణ (అ. ఈ ఆ) తివందగినడి, 
ఖాటము. నం, వి, ఆ. పుం. పాడె శవవాహానము.! ఖాన = ఖాను శే, (తురుష్క వృభువు) పను, అఆ. 

కూటి. సం, ఏ. ఇ. స్తే * 1. పాగా 2. సెంశెవట్టు, ౨౦; 2, (తురుష్కు_నామఢెయాంక వాచకము 

మొటిక. సం. = ఖాట “నీ అమానుఖాన, యొడయిడు...*యం౧)ఆ.౬ 
మోణము. వెం వి (నం మఖాదనం. ఫాం. ఖూనొ, ఖానకె ము, నగ. యె! ఖనకము, 

దాణా అశ్వాదులకు: బెట్టతిందే “కం మును! ఖానణండ సం, ౫ ఖనకుండు, 

దివ్యా స్త్రబలంబున, జనియించిననీరితోన rie , ఖానము, నం వ ఈ న, తినుట 

కంబై, యొనరినఖాణము మేపెం, దనివుననం' ఖాని, సం, = ఖని. 



ఖాను 854 ఖేట 

ఖాను = ఖానుండుః 1. (తురుమ్మ ప్రభువు) “సీ.| వః” నం. భాగ ఇ స్కం. ఈ, అ. ౧౬ క్లో, 
ఉనుగని విభ్రాంతిం దళశాష్టవడ నిల్పుఖానులు విణ, (ఆ. అ. అ.) 1. దున్ననిది (నేలు; 2. 

డాం as వను ౧, ఆ ౮జి; 2 వెడినది; 8. శిథిలము; కీ, సంక్నీ పము; ర్, గం 
Wy 

(తురువ్కు_నామాంక వాచకము “క .. ,అమాను థాంళమునం జేర్చంబడినది. 

బానుసింగంబునకున్.. యం ౧౩ ఆ. ఈర. ఖిరీభవించేు. నం, ఆ, క్రీ" పులమగు, నశించు, “వ,,, 

ఖానుండు, హిం. ఏ. (ఖాన్) 1. a cn నప్తాంగపేత యంబునం ద్రివర్షంబు నళించు. 

“శా, ఆమాటల్ విని ఖానుండు,.. రంగా. ౨ (త్రివర్ణ నాశంబున నుభీయలోక మార్హ ౨బును ఖలీ 

ఆ. కోరా; 2. కతర నాహం క (ఇప; భ్సంచుం గావున” కాశీ, ౫, ఆ. ౨౯౮ 
శర్మ శాస్త్రీ వంటిడి,) తం 

ఖామందు = ఖావందు. (శ. రు ఖుదా. హిం. ఏ. (ఖుదా అల్లా జేవుడు. “గీ,,, 
ఖాయము. హీం. విణ. (ఖాయమ్.) స్థిరము, శాశ్వ రాయలతో. బోరి గెలువ మనకు, వశమె మొన 

తము, (శ, ఈ వాం ఖుదా యున్నవాం డటంచు”" కృష్ణ. 3, ఆ. 
| 

భారము. సం ఏ. అం ప పుట్టి, వరిమాణ విశేషము. | క౬, రంగా, 9౨, అ. ౨౫౨. 

మారె. సం, ష ఇ, ఈ, స్తీ" ఖారము, పుట్టి 'ఖురముః స నం, వి, ఈ పుం, l. గొరిజ; 2 నఖ మను 

మారీకము. సం, విణ, ew ఆ. అ) పుళ్రై.డువిత్తులు ! గంధ్యద్రృవృముళోతి. ర తి; ఓ.మంచపుకోడు. 
విత్తందగినది. (పొలము) | ఖురళి. సం. SE స్త్రీ ఓ. పాము; 2. శస్తాఖ్యా 

ఖారీవావము. సం. = ఖారీకము. _ [చేయుధ్యని,! సమూ; రీ. శ స్ర్రాభ్యాసముశేయుచోటు. రూ. 
మవూర్కారము, సం, వి. ఆ. పుం ఓండ, గడవు! ఖురళిక 

ఖాలీ. హిం. విణ. (ఖాలీ ఉాత్తది. “గీ కోట ఖాలీ! ఘురాకము. నం, వి, అ. పుం. పశువు. 

యొనవ్పట శేటిసబబు” రంగా. ౨ ఈ ౧౪రా,; ,ఖురాలకము. సం. వి. అ. పుం. ఇనువచాణము. 
౨ అ, ౧౭౪.  ఖుర్ణనము. సం. వి అన. కీ ఈడు ఆట 

'ఖులాసా. హీం. వి. యతో) శేమము; నుఖము. 

ఖుల్హము. సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. తు దృమా; 2, 

దర్శిద్భము; తి. దుష్ట్రము. 

ba హీం. ఏ* (ఖావంద్ చ,థువు అధికారి. 
హ్హా .. మేల్పడీ, & ఖారీవేసీ న ముగు మని 
మాఖావందుకుక చ్రాయమో. 9” రం7గాం ౨ ఆ. ల 

౧౪౮. ౨, ఈ ౧౭౪. ఖుల్హసు. హిం. వి వివరము. 
ఖాసా హిం. విణ (ఖాన్) సొంతముది. (శ్ర, రం కసీ, హిం. వి. (ఖుసీ) సంతోషము. “మ ఖుసీ 
ఖాకీ = ఖాలీ మాజక న నిండుకొలు వై కూర్చున్న చో 

క్షి +4౪ వూరు పీకి. ౨౨ 
| 

మాందానము. సం, వీణ. (అ, ఆ, అం 'ఖేదవడుచున్నది, రూ a 
దుఃఖంచుచున్న ది, Toe న 

కోకో, సం. విం ఇం పుం, కిలా కొంకనక్కు., PT Ess 
ఆవురా చా తెజి తే'టఖూబు పీలుందెయ్యారంబు 

ఖోదెరుడు. సం ఏ. అం పుం 1 చంద్రుడు; 2, 
తవ్వి; 8. డరి ద్రుడు. UU నుక్షాలె చ,న్లపతటు_ల్ 4౪” (ప్రబంధ, రాళ 

ఖో ద్రు: డు. నం, కు ఆం పు౫ దరి ద్రుడు. | 
స నం. విణ, (ఆ. ఆ. ఆ న్నే "ఖఫేదమంపనది; జేచరము. గర థి అరిముః 

ర. జ నృవడినది. చరి, నం, ఇ ఇఖచరి, 

"'ఖేచరుండుం నం, = ఖచరుండు. 

ఖేటము. నం. వి, ఆఫుం, 1.కర ర కగ్రామమ్యు; రి. సూ 

ర్యాద్మిగ్సృవాము; 3. కఫము; 4, నునందకమ్ము బల 

అ, న శేషము, మిగిలినది. Ea 
ఆదం దగిః ద్రుమెర్డినై కోలనాం శివమను 
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1. నడ్డి; 2. డాలు. విణ, (అ, ఆ. అ గ. ఆధ 'క్ఞాక్ష 
మము; 2. వడ్డి చే (శ్రుదుకునది. కాదు, కీం.చి. (జైద్) చెజ, కారా జాము. 

కెటాయించే = కేటాయించు. (హిం, 'ఖేటా |క్రైలికము. సం, విణ, (ఆ ఈం అ.) ఇాలమంవలిడి 
భేటి. సం. విణ, (న్. నీ. నొ) 1. పౌరుడు; డ.. ఆశచుబంనమున నున్నది, 

కాముకుడు. చో 
'ఖేటించు. మి. న శ్రీ* (హం ఖేటా విడిచి చెట్టు 

ఖాలీ చేయు. *ము. ,.మా రాకోట ఖేటింప్రండన్, 
వధముల్ దీ ష్పీనపల్కు వల్క_ందగు నే. ఎ “రం గా, | 

రామునిగద, ఫ్రం, న 1. వేం; 2. చర రము. న, ౯) 

చె 

బోటి, సంప, ము ఈ, దీం! జాలా; 2, మాయూాపిని, 

'ఖభోడుః * సం, మం ఆః we నీవి. (ఆ, ఆఆ 

స్ట కుంటివాడు. ౨ ఆ. ౧౭ శ ఖోలకము. సం, వి అ. పుం, పే, శిరక్ష్రైణాము; 2. 
'ఖేదకుండు, సం, విణ. (ఆ. దికా అ) 1. 'ఖేదవడు పోంకచివ్ప; 8 పుట; ఉ. పాకము. | (వ) వాడు 2. ఎద పెట్టువాడు. శల సం వి, ఆం పుం. అంగారకుడు. శ ఖేదనము. సం. వి ఆ, న. 1, దైన్యము; 2. బాధ; | 

| కూ ల. దారిద్ర్యము; ఓ. బదలిక; స్ట రోగము; €.. వ్ర 
తీయము, | క్యాకః నం, విం, టబు, త్; బు చెద్చూవెం 4 

స్త ' ఖ్యాతము. సం వి. ఆ. న. |. నము; దై. చెప్పుట, 
ఖేదవడు. మి. అ, క్ర" స న విణ. (అ.ఆ.అ వే, చెప్పబడినది; 2. చ సీద ము; అక్క_ట వేగిరింపడుచు నందితి వన లక పై ల బాట(బడీనది. 

అంటు క్యూ కవ్యము, సం వీణ, (అ, ఆం ఆం చెప్పబడినది, 

ప్రీ నా మ. వ వి, కు. ఆ” 1. ప్ 2 జు 

వెవ్వుట; వ్, క్టానము 

ల్యోచెకొొ_ను కౌరి ఖేదవడు ేరమి వ వచ్చెన 

లేచుచున్.” కాళిందీ. ౨ ఈ ౧౬౯ | 
త | 

భేదము. స హి టం హం = కేదనము. | 

॥ "ఖేదించే. నం. అం శ్ర్* "ఫేదవడు. శ్ర sas ఖ్యానము. సం, వి ఆ. న. చెప్పుట. 

తుండు జేవంవ స లత్రణుండు వగలంబొగుల. , తొ కుకము, సం క్, (అం క్, =D 1. చెక్టునది, | భాం రా, యు ౨కి ౭౪. | ఓ బయలువజుచునది. 
భేయమ. సం, వి ఆ న వరిఖ, ఆగడ్డ. పుం. నీళ్ల | ఖ్యావనము, నంది ఆనా ౨. చెహ్పుట్క వకటించుట; 

పాలిట పరమైన. గట్టిన ఆనకట్ట. విణ, (ఆ. 2, (వ్రసీద్ధము వేయుట. 
ఆ. అ) ఖనీయము; క్రృవ్వం (దగినది. ఖే 

"ల, సం, షి ఆ, ప్ర" రక ఆట, యము. నం, విగా, (ఆ. జ, ఆ ఖ్యాతవ్య ము, 

'ఫేలల్. స షత le క్కిడించచున్న; డి, ఆల్హలాడు | వెవ్ప్చందగినదిం 

చున్న. “శా, ఛేలన్తూర్థము లై నతాళకరుప్చల్ | 
93 కృష్ణుండు ఫీక్షించుచున్" హరి. పూ. 8, అం షు. ఉళ. జీ. ఒకానొకయవరము. నం, వి. అ. క్ర 

కేలనమ* సం వి అ. న |. అల్ల లాడుట; 2, ర్రీడః! ఓ గంధర్వుండు; 2. విఘ్మే ఘ్ము శ్వరుండు, నం గానము, 8. క్రీ డాసాధనము. | నంగీకము. ఆ స్తీ, గాథ, 
కను. సం, బి అ .. భచరుండు, జేవతం | గంగ. ఉభ, చే. విణ big (ఉదా:_గంగడోలం 

“ఉత్సాహము. తనీద్ధపాధ్య ఖే ఖవిహారగరుడ | మొ సం. వి, ఆ త్ర 1. భాగీరథి. (భాగీరథి, 
కిన్న రా,ధ్యతమణి వ... గాకమిి కృష్ణవేణి కావేరి తుంగభ ధ,_వంచ 
ప్రేషణీయచరణకనులు ఫీమనాథదేవ్రనిన్ దక్ష) . గంగలు. ఆకాశగంగ మందాకిని, పాతాళగంగ 
శశ 3 కారు నాశ్తయించెదన్ మం భోగవతి); 2. నది. “గ్, మిన్నయా గౌకమి 
5, ఆ, 5౦.౨. గంగవ న్నె క్కు.” రసిక. ౬) ఈ ౧౭౩; 8. 

శంస; 

ఖ్ 

eh 
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సీరు. (ఈయర్లేము తెలు:గననే కలడు వా 'గంగాద్వారము, సం, ఏ. అ. నః హారి ద్వారము 

గోదావరిగం% తియ్యగ నుండును మానూపు3, "వ,,.కురుమ్మేక్కంబు గంగా 

ంగక, సం, ఏ ఆ, స్తీ" = గం స్ట 

(ంగచివ్ప, జే. వి, (గంగళాచివ్వుం పెద్దజాతి ఆలిచిప్ప, గంగాధకుఃడు. సం. వి, ఆ పుం, క. లివ్బదు; 2. 

గంగడోలు. బే, వ. (క. గంగవోొవర్ ఎ) శే నళ సము దు,:డు, é ) హాస 
కంబళము, ఆవలకు సనెడ్తకును నళము,కీ,0ద, “ంగాహా త్తు డు. నం, వి, అ పుం, వే, ఫీమృండు; డి, 

ఇ 

ఎ. ద్వ్యారంబు,,,” కాకీ క, ఈ ౬౮, 

లిం UU 

ట్రే కాడు పెద్దతోలు. “నీ రాజతాహార్న నోరాజ' కుమారస్వామి. 3. గంగారీరమున యా త్రిపలచే 
థ a 

రాజమునకుః, జం ద్ర శేఖ రవరేకకుచా ్ నదువునకు, స్నానము ము చేయించుట్రాహణుండ ; డ్, ఒకానొక 

సెముళశిసిందు వుపకంత సీను నిగిడి డాలు దీపించె సంకీర్ణ జాతివాడు. 

నివి గంగపోలుంబోలె” పాండు. ౨, ఆ ౧౭౭; | క గంగ చివ్బ. 

2, చెద్దడో లు. ఆం భౌ. తృ రిం | ₹0గాళము, దే, మి (క. గంగాళ, ఈ కంగాళ 1. 

గంగనము, మి, సిం ఒకానొక గ్రామడేవక, (గంగానమ్మ | సీరు మొ, పోసికొనుటశై మూతి వెడల్పు గల 

యని వాడుక త గొప్ప చింభోతుక దుపులః | చెద్దపా కోవ ము. ఆం. ఫె, ది. ౨రోజ. శుక. ౨,ఆ. 

గూర్చి నీకుగావు వెట్టింతు: జుమి యోసంగనమ్మ” | ౧౦౩; 2 భోజనప్యా త్రము, “గీ మగనిం గూ 

సలా ౧, ఆ ౧౧౩. ' ర్యుకు రుముచునమ్థాయన లాడి వెడందగంగాళము 

గంగనురు:ంగుం మి, వి. భక్ష్యువిశేవ ము, “డి. వరుస, నం గూడు గుడిచి లేచి” జేం పంచ. ఈ,ఆ ౪౫౬, 

లప్పడములు వడియముల్ గంగ నురుగులు. ౪” | గంగి డే, ఏ, 1. Saas “ద్వి, మం చినంగుల 

చభ్లిం. ౪, ఆ. ౧౫౦. పు, హాలు మజణుంగంగం గాంచిలి బన. ఏ, ఆ, ౪౧3. 

గంగమయిల, దే: వి, నలుపు, (జ్ర వణ షే, నల్లనిది. | వం 2. గంగమ్మ. (వాం విణ, సాధువై నది, 

(ట్రా); 2 నలుప్రుపనుప్రువర్ణ వ ములు గలది. క “ఉత్సాహ, ..గంగిగోనృవంటి సాదుబాంచసికా 

గంగమయిలావు (ఈ ర ' నినున్క్జనుచెపలువయనల,. .”కళాొ.౭,అ.3 0. 

గంగమ్మ. మి. వి 1. గంగనమ, ఊదా:--గంగమ్ము | గంగికుట్టి. చే. వి (గంగిశోకుజ్ణి) సాధు వై నయాపు. 
జాతర; 2. గంగానది. “గీ, ,.జవంబు, వడుపు విణ. సాభు వె నయావువంటిప్రి వరమసాధు వైన 

నొవ్పంగ గంగమ్మ వడువ్చదుమ్మో భీమ, ఈ, ఆ. 
౧౭౫ 

గంగరావి. చే. వి ద్రవాదారవుళీ' ఆం. భా, ద్వి. 

ర భాను. ౨, ఆ ౫౮ గంగిరద్దు=గంగెద్దు. “సీ. గంగిరెద్దుక-లే వె భునతూర్య 

గంగశేంగు = గంగశేను. ఆం. భా. డం ర రొవనుల్ ...” రామలిం. ౧౦. 

గంగ చేను. చే, వి. పెద్దరెంగు, లి లికచముషే. “సీ,,, గంగద్దు. డే. ఏ. (గంగిౌఎద్దు.) దాసరులు శృంగా 

గంగ కేనువండు.” కాళ, 3, ఆ, ౬౯, రించి యాడించెడియెద్దు, చేవవృవభము. ఆం, 

వాంము " “శా, . .న్యాహృన్నాథుక్ ద్విజు గంగి 

కుజ్తి నకటా హింసింద చేలయ్య ౨ భాగం 

౯) న్యం ౨౦౪౬. 

(32) 

గంగవాడిజేల్లు. జే. ఏ. గుజ్జము నడుమను గట్టు ఆభ భా. ద్వి ౨౬౧. 

| 

| 
| | 

రణపిశేషము. (ట్ర. గంగెద్దులాట. చే, ఏ. (గంగెద్దులు4ఆట) చాల 

గంగసిందూరము. మీ ఏపి, కుంకుముగో6 గలిపి బొట్టు క డావికేషము. “సీ. బండ్జికలును జొప్బ బెండ్ల 

"పెట్టుకొను నొకజాఠిసిందూరము. (చా మంచంబులు గంగద్దులాటలు , , *”వాంస 3, ఆం 

గంగాక. సం. = గంగ ౧౦౪౬ 

గంగాజలములు, సం, వి ఆ న బం 1. గంగలోని గంజం షు వి ఆ స్తీ, 1. గుడిని; 2, కల పాక; 3. 

నిటు; ర థాన్యవి శేషము. ప బంగారుతీ= ల కల్టుకుండ; జీ, గంజాయి “కం కీలముం బట్టియు 

గంగాజలములు కస్తూరినిగరాలు కటకసరులు*” | గంజ్యావోల లుపొంశున భుజించునధముల'బై టం, 

వాంస క, ఆ. ౧౨౦౮౩౪ జాలండు వై వన్... +” అము. ర, ఆ, ర౭. (గంజా 
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శబ్దము వోలాశబ్దము గూడ బేశ్యములే మైనను! నిమనములకాలము. (వా. క ర); డీ, ఒకగడియ 
నీట సంస్క ఎత సదములుగా వాడంబడేనవి వాలా ఆం ఛాఃక ష్ ¥5. 

శబ్దమును బ్రాచీనులుగూడ సంస్కృతమున వాడికి. | గంటకట్టు. చే. అ. క్రి, (గంటశేకట్టు) దు జ్నేర్చ 
గంణా భిన్న వదము గాం గ్లౌైకొనం దగు నని వేదం, డినదగు, స్ట ర జా) 

"వేం, వ్యాఖ్య. కాని 'హిలలుీ అని బహువచ ంటకజ్ఞ. చే వి. (గంటకజ్డ) స సన్యనాళము. అం. 

నాంత ముండుటతే న ట్రైంచుట యాలోచ | భా ద్వి ౨౩౨౭. 

సీయము.) 'గంటము, దే. వి (ఈ గంటం) తాటావమాంద 

బొక్క_సము; కీ, గోన్టము; ల్. తిరస్కారము. | శేయలడీన సాధనవిశేనము. ఆం. భా. ద్వి 
గంజి, వై+ వి, (సం కాంజికమ్ క గంజి తఈ కంజి)' ౧౯౯. భీమ. ౧, ఈ రాజ, 

fe le అన్నము వార్చినరసము. “డ,..పొట్ట కొక | గంటలమ వై. ఏ. (గంటలంశ₹అమ.) బఒకానౌకణాము 
టు | ఆశ కూ ఆశీ ar 

చేశండుగంబియు. లేక యాంకటం,జచ్చియు: ! డేకక. (శః ర. బ్ర y 

జావము , =, "ద్వా ౧అరాగీ.ఆ౨. థొ. ది. ౨౬౦ గంట వేంటం ద్వ వం గుటక: ట్ర దీపములు చిజు 

గంజిగుల్ల, మై, వి (గంజిషాగుల్ల, యె నీటిబుగ్లవలె లేవెడి గంటలు నువమోగించుచు నాజెదియుకానొక 

బొబ్బ. (శర “ట్రై బా రకపువేంట “గీ గుటవేశుయు. మొవలుగాం 

గంజితో రక. ద్ద, వీ, (గంజిశతొరకం గంజిమాయి | గలంగు చేం లం, న రామా. ద కి, లగ, కాళ్ల, 

మోగడం (శం రు) (జ్ర) గంటి. వై. వి. (నం. గ్రంధిం 1. యము. “డా, 

గంటే. దే. వి. కృషికి యోగ్య మైనభూమి. (శ ర. వంటికొలంది: జక్కె_రలపూనక మూరెడుకాని 

గంజ్లేశగాలు, ద్య. వి చాల క్రీ డావి శేషము, ఖం మోవి: 'బెన్షంటి యొనర్చి. ఎ రనీక ర, ఆ 

పాద క్రీ డ. ఆం. భా, న్న ౭02. . ౧౯. భార శల్య ౨, ఈ ౧౬౯; 2 రంధ్రము. 

గంజాం నై. ఏ. (నం గంజా. క కంజా, హిం, కస్ట ప. దూణీనరాజ 

నుంజా.) మత్తు కలిగించెడియొకానోకవస్తువు. “సీ, హంసముల్ ,.... వజ. క, ఆ. ౨౪. ద్వా, ౧౦. 
సారాముకొపర గంజళాఫొడుల్ ...” కవల, ౧, ఆ, ౧౨-ల. 

ఆ. ఈం గంటీవడు. వై. ఆ. శ్రీ (ంటి+వడుు) 1. కక 

గంజాయి = గంజా. 1. గంజామొక్క. అంంభఛాా మగు బక కమికష్ట నధరబింబము గంటివడనీక 

క్వి ౭3; 2, Bess! ఆం. భౌ ద్వి రోం; నవంట నొక్కి_౨క మోపు మనుచు” అని, 

3. గంజాయాకతోం.. జేయుమత్తుప sn) 3, ఆ. ౧౬; 2 రంధమేర్పడు. (చూ. గంటి 

కలంజము. “ద్వి. గంజాయి దిశె చేమి కలు దావె|  వజుచు గంటివడు. భా-రా.యయు.౧౪ 30. 

చేమి” ద్వి. వారిళ్చం ౨ భాం ౧౫౫౧. పం. | గంటివజుమే. వై. స. క్రి. (గంటివడుథా. శ్రే) 1, 
అం. భె, డి. 806. [(శ* ర్ఫ' గాయప సం. దంకక్షతము వేయు; 2. రంధ్రము 

గంపు చే. వి. కూరలుమొ అ మృువీథి, కూరలబజారు. | వడం జేయు, చిల్దువణు-చు. గన ఫలనముక్కర 

గంట, యు, చే. ఏ గడ్డిదుబ్బు. తల్ల న. ములు గంటివజుచు ననుచు.” చంధ్రా.క,ఆ.౧౯ 9. 

సాంబోతు లుల్లనీళ్లై.”” ఆము. ర, అ. ౧౫౬; | గంట్వెట్టు = గంటివజుచు. (గాయపడంజేయం) “ఈం 

ర్క, ఆ, ౧౨. వై. వి, (సం. ఘంటా. కే. గంటె ) చే:టి కిది గంటి వెట్టంగ, చేటికి సీభోయవఐంట నిడ్డ 

1. ఘంట, జా వాద్యశేవము. "సీ వీ కమనీయ మగు | సరము లీ,వూంటం గడవం జాలవె, , కేయూర, 
వైండీగంట, +," రు నం, రా ఈ ౨౨ రామా, 5, ఆ, ౧౪౯౨. 

రా ఆ ౨౫; 2. కింకిణి, చిణుగంటః “కీ గంటల | గంటి సేయు. సం స శ్రీ గూాయవజచు, శకము 

మొలనూలు కడిందియొక్షూణంబు , = యి, ర, ఆ గలుగంజేయు. “సీ. ..నాథునియధరబింబము 

౮౯; తె, శెండున్న రగడీయల కాలము, ఆటువది | గంటిసేయంగ ఇంచుల దకొ. 3, ఆ ౧౭. 
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బి. చలు. “గీ, గండ. యు, దే. వి. మ్రొక్కుబడి. (చూ. గండదల 
గిలుకోమశ్రాలం గంజీలు. . 'వాంన ఈ ౧ వత మొ వై..ఏ. (సం. గండ. క. గండ శూరుడు. 

ఆం. భా. ది, ౧కరా* A ns Ss సమా గలుగు జగ 

. 1 గాయవట మం (టా. వేందుజు' ముల గండరగండ వేల్చ్ప*' అచ్చ. యం, ౫౯౮ 

నొన్నమావప్పని వేమజు గంటియు బిట్టు కాల్చి. నరస ౫ ఆ. ౨౦. 
కొ చమూడదియు నీట రగడ గండండు, వై, వి కూరుఃడు. “క. గండండు శంభు 

మున్కొని వ్రీర్చం గడుగు వెజ్టువుట్లు , "నృసిం. దో a ండండు,. ౪” వీర ౬, ఆ. ౭౯, 

గి ఆ ౧౨ వి. (సం గృంధ5. కం త. 1. గండక్షర. . వి. (గండ+క తెర 1. మెడం గతి 

గాయము. "సీం తరపు చిచరాకు రిం చు వెద్దక తెర. “క కీలము దొరశగినవిమ్మట,ణేశా 

మళుమోసి నంటిశనమొకవంటినంటుం జూచి.” ar దివి ఇడసేయుటరయే, జుం హృద 

శుక ౧౩ ఆ. 30౫1 2. హృదయ గృంధి, “కీ  యాబ్దంబునం గాలాంతకు నిల్చి గండక తెర గొన 
గంకేెలాజణు: బనల్చ్పం గడు హెచ్చువహ్ని చే గాన్.” చెన్న, క్క ఆ, ౨౧౭. కళా, 3, ఆ. 

మో:డికుండలికన్య మేలుకొలిపి* వరాహా ౧౦; ౧౦; 2. సంకటము. (ట్రై) విషమస్థితి, చా: 
ఆ. ౫౪; 8. మెడ్రుకలముడి. “నీ, .,.కరులం!.. నే నిపుడు గండక త్రెరలో నున్నాను. _ (ట్రై 

పవ్వి,గంటుగా శై చి. ..”-పార్వ. ఎ ఆ, ౧౨౯; ఫ్ | | గండకక్టాలు. జి, ఏవి బ. వంటవెజుకు, వంటక ట్రైలు. 

శ (సంచ్చి కట్టు, ముడి. “మ; పెలుచంగంటు' నందకము. నం వి, ఆ. ఫుం, 1, పులిగోరువదకము; 

igs "నిసి = వృధ్విం బెం జాతి 2 ఖడ్డమృగము; ఏ3. అంతరాయము; ఓ చేంబ 

+++ ఆము, క,ఆ. 3; త్, గశుపు.ఆం. “భా. ౭ర., పీల్ల. “అ, గండకముల కిట్టిగండముల్ గల విరక్కే 

గంటుబౌరంగి. ద్వ వి. (క. గంటుబారంగి భాక్టి, మనంగ వచ్చు చెట్టు మనంగ వచ్చు. దశా. ౧, అ. 

ఒకానొకయావధిళి. ఆం. భాం ద్వి, ౫౪. న] ams 
గంటువెట్టు. జే, నం క్రీ" + గంటు? పె పెట్టు.) (కోపా | గండకి. నం, వి ఈ స్తీ = 1. ఒకానొకనది; 2. ఆండు 

సవ్యాదులచే మొగము) ముడుచుళొను, మడి| ఖిడ్డక్భుగము. 
— “రా అన్నకొ మోములు గంటు గండగొడ్డలి. నై. వి, క్ట (గండషానొడ్డలి (5, 

కొని రోహాయత్తు డై య _క్తణిన్.” ge కండకోడలి.) పరశువు. “సీ, + పులులమొ శ్రంబుల 

ఆ ౧౦౭. “వ వీ నిట్టి దాని వినం ద బోనులం జొరం పోలి గండగొడ్డండ్ల వేం వెండి 

ననుచు మొగంబు గంటువె వెట్టుకొని దిగ్గన లీచి వండి” రసీక. ౧, అ. ౧౧౦. 

యె” భార. ఉద్యో, 3, ఆ. ౭౩. గండగొడ్డలితాలుపు. ద్వ వి. (గండగొడ్డలిా 
గంటె. చే. ఏ. lL. ౫3౫. ఆ. భా, డి. ౨ర ది; తాలుపు పరశురాము-డు. అచ్చ. యు, ౨౨. 

2. సజ్జమైరు. “వ. గంటె కొజ్జ కజిచును,,,” | గండడంించే. ద్వ. స, క్రి (గండడయు ధా. ప్రే 
భీమ. 3, ఆ. ౫౨. మి గజ్జలు, థాన్యవిశేషము. | గండడంచు, నళరప కీయ: “వ. ..క్రోధకామ 
(క ర "మల గండడయగించి...* ఊం వారి. aed ఆ: ౮౭. 

గంటెకావు. చే.ఏ. ఒకానొక చెట్టు. శక్లీ ఫీ... ముయ్యాక వను. ర, ఆ. వ 

బౌన్నయు వాంసపాది గండ, కొమ..,” వాంన | గండడంగు. ద్వ. అ. శ్రీ (గండుకాఆడంగుం) స త్త త్వ 

శ, ఆ. ౧౦. హీనుం డగు. ళ్ మ స గండడంగి కాతర 

గంట్టకచోరము, ద్వ. వి. వడ్డ)$ికళి. (శ. ర | భావము నెమ్మనంబునకొ, దనికిన,,,”” వారి. టా 

గంట్లకానును. జే. ఏ. మడ్డ)ంగములై. (శ రృ | 
౫ంట్ల్టము, డే. ఏ. గర్భి ణులకోరి క, పోవాదము, ఏసీ గండడ:యే = గండడంగించు. “సీ. ఎదిరిం చుకరి నైన 
"పూలే లనియలందుం జూలాలినొరువంకపిండు గం, జెదించువారి నైన గండడంవంగ జాలు గుండె 
ట్లంబుల: బెట్టి పెట్టి” యః క, ఈ ౧౫ | డిటములి” ఇందు, ౧ అ. ౧౫౭. 

౨కు ఈ, ౬౭ 
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గండదల, జే. వి. (గండ4కల.)'మ్రక్కు_బడికి బలిగా! రమున క్లీవె తగు దని తానె పాదమున దొడి౫.” 
నిచ్చుకల. “సీ. మునుబానమణందు లిముల నంబి, _(పెద్దనచాటువు 
కథక గండదల లియ్య...” భోం ౫ ఆ. ౨౪౯. | గండ చేరుండము. వై... ఏ. (గండగాజేరుండముం 1. 

గండదీపము. మి వి (గండషీదీచము మై క్కబడి కుడుకలలు మూండుకన్నులు గలవక్నీ విశేషము. 
నిమిత్తము పెట్టుడీపము. “శీ. విరహిజనంబుల | “గీ, సరబ సాళువ మళువంబు సారమెగము, గండ 
వేగం మారుండు కెలిఏి. బెట్టినగండదీవ చేకండ మని మళీ కలునజీవు, లనీ ముజుంగ 
మనంగ.” కాళిందీ. 3, ఆ. ఏ0. శుక. ౨, ఆ. శీము కడవింట నమ్మవిండం దొడిగి యడపుల 
రణ (జబ్బువడినవ్వుడు కాని కన్చసమయమాలో | ్ఞ్మక. దొడరాన పుడు. సృష్ట ఆ 

నున్నవ్వుడు కాని దేవునకు మక్కి. దానివలన | కా 2. మృగది శేషము. “వ, . .సీంహాబివభ్ల 
శుభము కలిగినవెనుక నది ఇెలించుట కొక పెద 

ణా ది శారూలగ 0 al ది 
పాత ణో నేయి పోసీ పిండివ రులతో 'వెలి.గించి థ్ es గ. కా నగర 

(లీ క ఒం, * రుకెా. 3, ఆ, ౧౦౦. (గండణేరుండే 

చెలిని జ్వ్యె.కొని గుడీచుట్టు ిస్వుదీవము, ట్రా. 
మని కక్కమముగా నిట గా వ్యూమూ,) 

గండ పెండరము. ద్వ వి, (గండ పెండరము.) Li జ క్ష వ. oe 
| మాల. గంఏ. ఆ, సీ = జా ॥ | 

కరారులు కపులు మొ. చారు శాలిని టల్ 9 a a _ పి bh య 0 య. 3 ని 

౭ షో Ye సు ని సల౭ప 
ధరించు నంచి. “కీ  డాకాల గంగ పెండ | By న్ని $ నశజు అంవంగ (6 బనుల 

మారియెొపన్వెన్, మును గండమాలమోదను. మొన 
మమా.” అచ్చ. యు. ౨౦ 3; 2. ఆభరణవిశే, సహన ప 
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వము. “గీ, సుద్దపీ తాంబరము రపు. కుజుపుం బుట్రై నన్న మోసం చాయెన్. ద్వా 

జాలంబుం దేజిల్డ. రాము డభ్సినవక ంగారథా | గండమాలము. సం. వి. అ. పుం. మెడచుట్టును గడ్డలు 
ముం డయ” దశా. ఓ, అ, ౧, ఆ. ౨౪౮. లేచెడివణవ్యాథివికేవముం 

గండవెండారము = గండపెండరము., 1. (శూరులు | గండము, నం. వి. ఆ పుం, 1. కపోలము, చెక్కిలి 

డాకాలిగండ పెండారంపుచాపున బొమువై వైర కలువ ర్. కిణము; ఈ గుర్తు; 7. ఖడ్లమృనగ ము, 

భూభుజులు వ్రేల” కారీ. ౧, ఆ. ళ*% రామా. 8. ఆక్విన్యాదినత కృ ముల దుష్ట ఘడియలు; 9 

ఈ, ఆ. ౧౦౯; 2. (ఆభకణపిశేషము ఎస్టీ దుష్టనమత్రఘుడియలయం దుం గలిగిన జననము 
| 

పాదముల టె డిచిజుగజ్జ్ యలతోడ రత. వలనివోని; 10. గుంజ్రాయి; 11. ఆశ్షకంత 

గండపెండార.  మమరం. గీ. , ఒదివ్యచాలకుం|  భూమణము; 12, కవచము. విణ. ప్రశ_స్హము, 
డ్ క్క_ండు కేజరిల్లె.” కాళీ. ఏ, ఆ. ౨౪౧. శ్రేష్టము. (నమాసమంటే ఆని విల్యమ్బు.) 

గండపెండెము = గండసెండరము. (శూరాదిబిరుద | గండరింయే, డే. ఆ. క్ర" 1. అతిశయించు, సంఫూర్జ్మ 

చివ్నా మగుకాలియంచ్చ “ఫీ. తొలుజేల్పురా| ముగాం బ్రకాళించు. (పుట్టు అని, సూ. ని) “సీ. 
చ్రతిమలచెక్కడపుగండపెండెంబు డాకాల! నిండుం బున్నమనాండు గండరించినచంద్ర, 

దండిం జావ. గీ, శా త్ర వజిగీవ నరుజెంచెః జక్క మండల క్రీలతో మాజుమలయ.ి” భాగ. ౬,స్మ_0+ 

ధరుడు. ఊఉ రొ. ౨ ఈ కం. ౨౬౦; 2. ఆవిర్భవించు. పుట్టు, (బ్రా నం శ్రీ" 

గండపెండెరము = గండసెండరముం (కూరాడిబిరుడ | తాయిమొ. తొలిచి రూప మేర్పజుచు. “గీ. 
చిన్నా మగుకాలియంచె) “సీ. దండగా క . (పళయకాలానలమున్క, గండరించివరూవంబు 
రాలు దాపినబలితంపుగండపెండెరము ఊాకాలః| కరణి ఖీముండతిభయంకరాకారత నళిశయిళ్లైో 
గ్రాలలి ఓసీక ౧, ఆ కోరా. భార. విరోం =, ఆ. ౧౩౪౯. మార్క. క,ఆ.ళా౨. 

గండ పెండేరనూ = గండ"పెండరమా.( కవిబిరుదచిన్నా | గండరులు. వె. విజ (నం ఖండ తునుకలుః 

మగుకాలియంజె) “సీ. బిరుకైనకపిగండవెండే. (శ ర జ్ర) (చా. గండ్రలు 
1-89 
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గండరువు. చే, ఏ. 1. జాయిమొ. తొలిచి చేసిన గండిచేయు, చే. స క్రి" (గండిశవేయు) బొశై 

యాకారము, గండకించినరూప్తు. “చ. కరువుకం। 
బోసికో విధనికాంతి నుదాష్టీకరంగం ఇచ్చి 

పాడుచు. “గీ, బరడికల్లు” సీమను గండిచేనె. క 

స్వా. 3, అం ళం. 

సం,డరు వొనరించిరో. ..” భార, ఆను, ౧ ఆ. |ఇండిదొంగ. చే. ఏ. (గండిశాదొంగ.) కనుపుదొంగు 
౧౮1; 3. అట్టిదూ శీర్నజుచునచ్చు. “క, కరు 

వన గండరువునం జె జ త్తరువున నినచంద, ద రుచుల! 

దాకల బుచులక్, పారివారథాశ్రాదుల కీవారి' 

ణము నంరూపు వడయ హా. యందున్. 7), 

భా. రా, ఆర. ౨ ఆ, కి క. నిర్వ, ౬, ఆ. ౫3. 

గండశెలము సం. వి అ. పుం. (భూకం పా కుల , 

వలన కొండనుండి జాజి పడిన పె ద్దజాయి 

గండాడు. డే. అ. క్కి. (ండుషాఆకు. ) మైథుకము | 

శేయం. రమింతు. “క. చండాలితో దిగజుండొ స, 

గంజాడిన పక్షమున భగము చ్రాసీ తగన్ ,దండుపు | 

గొని జీకంబునునుండక యుండంగ నడచు టుచి! 

కము బకికిన్.” విజ్ఞా. లా ౧౨౬ 

గండారము ఇ గండకువ్ర 

యనక జకముం గదిసి చి కమువో। 

కరువో యనంగ గం,డారప ్ర బొమువోలె నచటం ' 

గద లించుక లేక యుండలగన్. కో ఉం వారి. ది 

ఆ. ౬౦. ఎ్రబంధ. లెరారాం | 

గండారు. చే. ఏ. చెజసాల. “శాం ట్రేలుంగొ ములు 

చేల దారపినినకొ వెళ్ట గ రాకుండంగా, లోలో. 

(దిమపనాలిాడ్పులు పట్టక శేలుం బూ-దా 

వులన్ , జాలక ము, చ్చిలిపోవం బట్టుకొని వజ్ఞక్ 

బచ్చగండార్హ లో, సోలక్ గావలిపెర్టా నామని 

యనక జూవట్టె es ' య, ర్కోఆరా. 

గండావి. నం, వి. ణ్ “LL తెల్లగజిల్తా 2. 

నర్చాక్షీం 

గండి. ఉభం చే. ఏ. (న. నండి) 1, రంధిము. “ఊ. 
సన్నపుగండి యొక్క_టి రసాంతరమార్చము పోలె 

నిమ్నమై భోం ౫, ఆ. ౭౫% ఆం. భా. చ, 

౧౪౫; 2. (తొజిమమొదలి చిన్నగుంటం. “వీ, 
ఆకరాలుపుగండ్ల నానెకునాస. నిం తడుగసూంది 
బంకంటి యంగ లాద్బిల ఆము అ. ౧౧౭. 

సార్ష ఇ ఆ. ౨౭; త. సందు. “ఉఊ్క,,గండి 
గాంచి నరు తేరివథంబువన( బోవ చారికిన్.” భార. 

గండీక = 

| గండివనణు. వై. నీ. (వం, గృంథిక్ళాకు 

స నం. ఏ, ఆ. పుం 

గజదొంగ. “చ. బలవము లే:కనవ్య నునుబయ్యెద 

నన్న ఫుంగావిచీ5 మిం,చులుగొనుజల్ల జంపు నునుం 

జూాడ్కి_యె కన్నపు త్తి "మోలితీ,వలవడం 

జొమ్మ_చుకొ దగ విటానలిడెందము గన్న వెట్టి 

యిం,పులధన మెల్టం దీశికొనిసోవలె: గామిని గండి 

దొంగమొైలో "మళ్ళ ౨ ఆ ౧రాఆ*. భె. దె... 

(్కరిథి 

బక్జము. 6 ఆం, భా, aw a 

lL; వజువంగత్తో, ల్ 

తురుజకూరళీ. న. చిజ్రీకూరళే. 

| గండీరి. న నం, వి. ఈ స్తీ" జముడున్తో. 

(గండరించినరూపు. ' ఇ! గండు. వె జి వి, (నం, నే క క గండు.) 1. పూత 

షము. “క. గండున రాధాకనయు-డు, రెండు 

దినంబులు పెనంగి,..” భార. అశ్వం 3, ఆ, 

౧౨౪౯; 2. శకి. “క. నిన్నున్, భండశమునం 

బడవై వంగు గండు గలుగు టద్భుకంబు.,.” 
భారం స్తీ" ౨ ఆ. ౭౭; 8. మగజంతువు. ఆం. 

భా. ద్వి, ౧౦౦; క. మగకుక్కు.. “చ... వేంట 
దీర్పంగాంబు లికలగుండు గండం డన. బెల్నినగం 

డిది.. చంద్రా. ౨ ఆ. ౭౫ ర్, గర్వము. 

“ఊ,..దుర్చమదోర్బలు లమృవోత్మకుల్ , సందున 

బెట్టు వెబడుట కార్యము గాదు... భారం 

సూ. ౧, ఆ. ౨౨; 6. కోవము. “గీ. అని గయా 

శించుకొనుచు. ..మొగమునం బూనుగండు,తోడ 

బొమముడి నిగుడ నతో యజాకీ.” శుక. ర, ఆః 
ళోక. విణ మగది. “సీ, ,,గండునగోయిలల 

సొంపు.” భారం, ఆను, ౧, ఆ ౧౯౧. 

౫ండుయడు. నం. వి, అ, పుం, కరారుండు, 

గండుజాయి. ద్య. వ (గండు4తాయి) మగజాయి, 

వృజ్ఞము, “సీ, గండుతానిస్టచొకాటంఫు మొగ 
ముట్టు తొగరీళశలవఠాణి దుమికియాడ.” ఊం 

వారిశ్చు, 5, ఆ. ౧౩౧. 
దో, కె, ఆ. ౮3. నం వి. ఇ. స్కంధము. | గండు వాపిలి. ద్వ. వి. (గండు-? వావిలి పోతు వావిలి, 

గంజి (క, ర ) నం విం ఆ, స్తీ . గులకతాయి, | వృతనశేషముం ఒక క లుజువ్వి వావిలి గండు 



గండూ 861 గంతు 

వావిలి యేజునుద్ది మద్దియును , , .” హంస | గండ్ర. యు. జే. మీరిక, 1 ధృష్హుండు. (శం రః ల్సి 

ర్క, ఆ. ౧౧. | పెద్దది, (యాం గండ్ర చీమ.) బం కఠినవాక్కుులు. 

గంచూవదము. నం, పి ఆ, పుం. నాన పాము. / శా..+,)గ౦ండలట్ గానటు లాడి ధిక్కుతులం 

గండూవది, సం. వి, ఈ. స్తీ" ఆండువాన సాము, బోకాల్మంటివి. , ,” స్వా, ౫, ఆ. ౧౭. వై. చి, 

గండూష. సం. వి, ఆ. స్తీ = గండూషము. (శే, ని) బ. (నం, ఖండ? తునకలు, “ఊం, ఆత్తతి నము 

గండూవము. సం, వి, అ, పుం. న 1. పుక్కి_లింత; కుందుడు తదక్తసవ్మాస్తశ రాసవంబులన్ , గ్త్ 

2. పుడిసిలి 8, ఏనుగుతొండముచివర కీ, మొగంబుటమ్సులును గడలు శీయుచు, ..” 
పుక్కి టం బట్టిననీరు. అని, ర, ఆ. ౮౫. ఆం. ఖా, ద్వి ౭౫. 

గండదూషించే. on చ కీ ae పుక్కిలించు; వక్క! | గండ వీవు, బే. ఏ. (గండ్ర, శ వీమం ఉఊలంకలము? 

గాం జదువు, క గండూషించి చెద్దనర్ణ చీమ. (శ రో 

లట స్వా. 9, ఆ. ౨౮; 2. పొట్టంబెట్టుకొను. ! | ౫ండ్రపరి: జి, వి. (గండ్రగాపుక). పెద్దపులి న్నీ 
“వ,..ఆర్యావర్త ర్హచేశమ._ త్త కాళిసీ క 'కకయాన వగుబొంది ger నుట గం 
పొండిక్యంబు గందూషించు చగురుబాట్టలః గను | లిచ్చుగతిం జాలం భోేత్తు లునిచి*" పాండు. 3, 

పట్టునవియు == +వినప్రాన గుం జేలును. ..” కాశీ. ఆ, ౬. 

జ అం ౨౬. | గం డ్రింయే. వై నం క" ఖండించు. “కుం, వానిక 

గండూషీకృతము, నవం విణా.: (ఆం అ, అ పుక్క్. | మ సూలం, గం ప్రే ఎచుచేల్చుదగకుం, డీండ్రల 
లించినది; కృుంజ్ణముగా గృహింపంబడినది. స. మారయ్య నితని ఇన్నంగం దరమే” వెన్నం ౫ 
గండు డూషీకృత వేదళాస్త ప నిఖలనం భార్ధసారందు. ఆ. ౨౫౦. 

-..మౌ, రృంజేయుండు...” వారిళ్చ. ౧, కం డ్రిక వై వై. వి. (సం ఖండకక) 1. ఖండము; 
ర తునుక “స్రగ్ధర. లోండ్రికల్ చేసి చేలన్, 

గండె వై. వి (నం. గడం, ఈ కెండ్రైై 1. చేప. నిండించెక చ 0 నో యః ౨, ఆ. 35౨. “గీ. తను సురమౌనినృవకతనుల్ దాల్చి యకటు| బ్ర, భౌ. ద్వి ౭౫ 2, ఒకవిధ మగుపిండివంటం 
కామిసీఠతి నుడికించుకం టె న ట్ర్ గంబయును లి గడిఠంపు వెన్నెల గం్మడ్త్ కల్. సిగరిగాం దియ్య 
నల్హదాసరిగాడు గికియ్కు వారియునై పోవు; వెన్నెలలోనం చెచ్చి పెట్టి” య. ౨, ఆ. ౮9. 

రం న వ. ఈ ఈక ఊళ. చై. వి (నం కంథా. కం కంత 1: 
రోం; 2, ఒకజాతిచేంయ “ట్. అరల్లెయు గండె! స a చెంత. ఆం. భా. ద్వి. ౧౫౮ 2. ఎద్దులుమొ* 
రొయ్య వర 'కాదిగం జేంవల బట్టి...” వ ప పృబ౭ధ. | |! వానిమాంచ వేయుగోణి, మెత్త, (శ ర పం 

ఏ గానులగెద్దులు మొ. వాసికిం గనబడంకుండ: గల్దకు 
గండెక్కు.. ద్వ. ఆ. డీ (గండు ఎక్కు.) మదించు... ఇట్ట తోలుముక్క_, (వాం) సాః-గంకకుం దగిన 

“ద్వి. గండెక్కి యున్నావు కళలు మైవారు.. డత. భోగేళ్ళ నాకుం గల్లిన) నీగతిం జరి 
మిండబంగవం కింత. ము క్తన యేలు" కర్షా కలా. 'యంకళిక కంటిన రాజన్న క్ సాదా మున్ని 
3, ఆ. ౬౬ పు, టివిట నంభోగము గంతలకుం దగినబొంతలు 

గందోలము, నం. వి, అ పుం, కే, బెల్లము; డె, బెల్ల "లీ చలో వై.జు అ, ఆ. ౧౦౧. సం విణ, (బు, 

ముతో వండినయొకానొకయొావ ధము; 8. నోరు త్రీ'బు) 1 పొోవువాయ; 2. పొందువాండుం 
పట్టుముద; డ్డ గండ్ర, ము గాం జేసిన రాయి3గోలీ. గంతవ్యము. నం, విణ. (అ. ఆ. ఆ ఫౌందందగినది. 

గండోలి. ఉభ. దే. ఏ. = గండోలిగాయడు. సం మి! గంతు. చే. వి 1. దుముకు, పుళగలిభ్రేదము. “డా, ., 
ఈ స్త్రీ. కణుందురీల (వై. ని.) | ఓక సీగంకు లడంగిపోవ...” చాలీ, క, ఆ 

గండోలిగాండు. దే. వి (గండోలిశ కాయడు.) వికృత | ౧౫౮౪ బ కుట్లు, మిడిసిపాటు. “మానిని, అంత 
'వేషమునం గడుపుబ్బ నవ్వించువాండు, (చా | మదించకువే యని పల్కిన నంక మదింపకు వే 
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యమచుకొ, గంకు లడంచెద శే ... చంబునను.:,”” దిష్టు పరమ. ర, ఆ, 3౨౯. పు 
గంతులగంచెన లెమృనుచున్ =” కళా, 3, ఆ ది, చందనపుంజిక్క మొ. ఆఅుగందీయగా 

౧౯౫ వను. ఈ, ఆ. 5౮ '"_ వచ్చినలేవన దృవ్యము. “న, *ంద మందంద డెం 

గంకతుగొను, చే, ఆ. డీ (గంతుగావొనున కే, దంబువందు నలంది* విక, ర, ఆ ౧౯ లె. 

దుముకు, 'వ,..ఒక శాఖను గంతుగొని, 4? భాం! సువాననో డా, .. [కొ క్తక ప్రపుం, గందము చంద 
రా, ను ౧౭౬ భోగం ౬, నాం కి రర; ర్ల ముం చెడు: గన్నియనెమెయితావి. , +” సీల్రా, 

చచ్చు. “మ...గట్రైక. మనుబిట్ల గంకునాన ౧,ఆ. గర౮ాఉనువాసన ఆం భౌ, ప్ర. ౧౦౬, 
+ సొ ౧ ఆఅ, ౧౦౭. ఆం. ఖా. తృ. ౮౭. గంవరగోళము కల గందృగోళము. (బ్రా) 

నంతువుం సం, ద ఊఉ. పుం, పోవువాండు, వెళ్లువాండు? ' గందవొడి = గందఫౌడి. “క, గంగవొడిబరణి 

గందవట్టియం వై. ఏ. (సం. స్మంధథవట్టికా. క.  యొక్క_తె,..వహిబించెన్ ”' సాంబో. ౧, ఆం 

గందవట్టి ౫ కేం స్క-౨ధపట్టిక, తలుపుమో:ద . ౧రొ ౩౨. 

నమత్చెడు నడ్డుకొయ్య. “క్ట బలిసద్య ద్వాలేంద్రో,; గందొడివాండు = గండోలిగాండు. “సీ, పూల్లట్టు 

చలఫలంకకచవాట మనగ బరంనె సకసి యూరు సాతానిబోడి కుంగర మిచ్చు గందొడివానికి విందు ' 

లుగందపట్టి యలు గాం జెలయు , ౪ చంద్ర, క్క| నేము” హంస ౫ ఆ, ౧౨౮. 

అ. ౨౬; ఓ, (సం గంధమ్) గందపులేఖ, | గంద్ర గోళము. చే, వి. అర్హగి, గొడవ. (బ్రా. వా 
నందపట్టి = గందవట్టి న. l. (స్కంధవట్టికఎ |; గంధకము. సం. వి, అ. పుం. ఒకానొక యుపధాతువు. 

“మ, ,.ఆథా ప్రీ శువక్షకవాటముడై . చెష్టొకొ | భంధకారి. సం. వి ఈ. స్త్రీ. ముడులపందామరళ, 
గందవ్రైనతి నుండక నాదుకే ల్పేర్పుటల్-”; విణ, (న్, ణి, నం బుక్కావాండు, “వం, 

కళా. 8, ఆఅ, ౧౧౦. ఆం. భె ద్వి, తగ; డై అంధ దేశీయ లగవకంధ కారులు , . *, అళు వారిపైం 

(గందపుశేఖ గ్ల ఉడటుసబ్బలుం గలకేబ్బు జల్లంా,. ౪” ఆము. ౪, ఆ. 3౫, 

టురము సూది, గందపట్టిలం చూచి బంగారు గంధకారిక నం. వి, ఆ. స్త్రీ. వైరు ధ్రిః నువాసన 
సూచి.”అఆము, వ అ. ౧౦. ఆం, భా, శృ ౫6. | దృవ్యముల నాయ త్తపజుచు స్త్రీ: 

గందపుగొండ. వై, ప (గందమ కొండ మలయా | గంధకుటీ. సం, వి. ఈ శ్రీః ముర యనుగంధ 

చలము. “చ, ,అృయ్యళికచ సేదం జేర్చి నప్పు! దృవ్యముళి, 
ందపు గందపు:గొండపయ్యురల్. +” రా మి 3. | గంధగజము సం, వి, అ, పుం మదపుటేకు:గు. 

ఆ. ౮౦. “సీ, కరులు కొముల 'వ్రేయ విరియం | గంధభూళి. సం. వి. ఇ, న్త్రీః కస్తూరి. 

నందపుం గొండతరురాజిపువ్వషల తావి కొంక.”  గంధనము. న౫ వి ఆన, 1. ఉళ్ళావా పెట్టుట; 2. 

సాంబోం గ్యి ఆ ౧౮ ఇట్లే: గందపుముల మొ.| ప్రకటించుట; 8. వెలిగించుట; ర్, నొప్పించుట; 
గందపుగొండటాణదారు. ద్వ, ని. పవనుండు, చాయు | 6. నలుంగు పెట్టుట; €. సూచించుట. 

జేవ్టండు. వేంక దేవ. ౧౫ | గంధనాకులి. సం. వి, ఈ. స్తీ * సక్వాతీళ. 
గందపు మ్రాను. ద్వ వి, (గందముషా మ్రాను) చందన | గంధపున్నము, సం, వి, అ, పు 1. మొగలిశో 2, 

వృతుముం చ, ననిచినగుజ్ఞ్జామాని కెలనం దగు వ్ర, బ్బ; ఏ. విరిగి క. అంకోలముశోం 

గందపు మ్రానికొమ్మలన్- వివ, క ఆంగ. |(గంధభలి సం, వి ఈ. స్త్రీ. 1. శ్రేకణమణల 2, 
గందపొడి, ద్వ. వి. (గందముగాపొడిి గంధ సంపంగి మొగ్గ. “కా, నానాసూసవితానవాననల 

చూర్ణము, మక్కా 'సీ. బలుకవ్వురుపుం డిచ్చలు నానంపించుపారంగ మే,లా న నల్ల దటంచు 

వికర్ణులు గాలం బుప్పాశుల్ పలిగందపొడులు | గంధఫలి బల్కాకం దవం బూని,..” వసు. ౨ 
గాగ రసిక ౨, ఆ, ౧ర.ఆం. భెౌద్విం౬జ౨లి ఆ ౪౭. 

గందము+ వై* షి (సం గంధక) 1. చందనవృతము. | గంధ్ధమాదనము. సం, వి. అ, పుం, 1. పెద్దనల్ల శు మైద; 

“ద్వి, గందంపుగొన్తులం గాలాహి చుట్టు చం డి, గంధకము, పుం నం పర్వికవిశేషము, న గండ 
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మాదనవర్వతమందలియడవిః విణ. (అ, ఈ. ఆ, గంధభవహాయనము, సం. వి, ఆ, నం వాతొయనము, 

సుగంధము చే: బరవశ మెవది. కిట (వపుఠాఎగనలం) “క, వాసం చికగంధ 

గంధము. నం. వి అ పుం. 1. నువాసవ; 8. వాసన; !  వవీయనంబులకొ, విచ్చుగ వాతత్తి వంంన్. ..” ఉం 

ర. లేశము; డీ. గంధకము; ర. చందనాదిలేవన। పహిశ్చ. ఈ, ఆ. ౨౨. 

| 
] 

| 

ద్రవ్యము; 6. సంబంధము; ?. గర్వము. | గంధవహుండు. నం. ఏ. ఆ పుం వాయువు, గాలి 
గంధమూలము, నం. వి. ఆ పుం. కులంజనముక | ఇదే: గంధవాహుఃడు, 

గంధమూలి. నం. వి, ఈ, స్తీ . గంట్టక చోరముళి, | గంధనరులు, మి. వి. బ. భాన్యవి శేషము. “ఫీ, కస్తూరి 

గంధమూషి. నం, వి, ఈ స్త్రీ చుంచు. ;.. పట్రోలు గంధసరులు.” వాంస్క ఈ, ఆం ౧౨౮౪ 

గంధమూవికము, నం, వి, అ వుం, చుంచు. ' గంధపారము. సం, వి. ఆ పుం, చందనము 

గంధమృగము, సం, వి. అ. పుం. 1. పునుగుపిల్లి; ల, 'ంధాహులు. నం, వి, ఊ పుం. చుంచు. 

కస్తూరీమృగము. (విశేషము. | గంథాశ్శము, సం. వి. న్, పుం. గంధకము. 

గంధరసము. సం, వి, ఈ. స్త్ర సోవము, ఊపధాకు | గంధించే. సం. ఆ. క్రి” వరిమళించు. “సీ. స్వా దించు 

గంధ రాజము. సం, వి, అ, పుం, 1. జవాది యను: మోనించు ఫీనునాలుకయందు గంధించి సొగయు 

గంధ ద్రవ్యము. “కీ భుముఘుమవత్సుము గంధ | నీమ్రాణమ?దు.” చెన్న, సి అరా 

రాజాంగచుర్చ నెం ఉరోస్ట్రమజ్జనము లాడి.” | గంధికము. సం, వి. ఆ. పు3* గంధకము. విణ (ఆ. ఆ. 

ఆము. క, ఆ. ౧$౬; 2. చందనప్పుమ్రాను. | ఆం గంఢథముగలది. 
గంధర్షనగరము, నం విం ఆ పుం, i. (దుఃఖూ దులు Nod జుం పి. ఈ, స్త్ర" మురయను గంధ ద్రవ్యముపే 

లేక పరమనుఖద మైన గంధర్వులవట్టణము. “అఆ. గరా లా, సం, వి, ఆ. పుం. వృద్ధజంబుక ము, వరడు 

మజియు సీన్బవాస్థమార్ష ంబునం 'జెల్ల,విమయముల గక (చూ. ట్రై) విణ (అ ఆ. అ) 1 
ను బొంది విశ్వ మెల్లగడంతోడ నిట్లు గంధర్వ పరమళించువది. “సీ దవగంధవవాబంధు దవా 

నగరంబుగాం దలంచి మిగుల మోద మందు”; మానాచేక కొళి కాగురుధూవ గంధిలంబు.” రామా. 

భాగ ఓ న్యం, ౧౩ ఆ ౧౬౬; 0 భూమియం | ౨ ఆ ౨౫; 2. విస్టరంచునది “డా, గంధిల 

డెండమావులవలె నాకాకశమునం దోంచుమిథ్యానగ పౌరుష్మృషక టగారన రాఘవ,.*” రామా ౭, 

రము. “వ, + + గంధర్వనగరంబునుం బోలె స్వవ్న ' ఆ. రాగ | 

లబ్బమనోరథం బుశుం బోనియర్థంబుం ఛ్రాసి కానం | గంధో త్తమ. సం. వి, ఆ, స్త్ర 1. కణు:డురీంగ; డం 

బడుచు.,.”” భగ. ౬ న్యం, రజం౦. క చోరమంణేి. 

గంధథర్వము. సం* వి, అ. పుం. 1. గుణము; లి, వుళ్గ! గంహ డే. వి. (క. గంపెం కండోలమయు, వెదురు మొ 

కోయిల; 8. ఒకానొకమృగము; జ. మరణించిన ; వానితో నల్లీనబుట్ర. ఆం. భె. ది. ౨ర ౦. ఆము. 

కరువాకం దిరిగి జని ంచులోపున యాతనా ౧) ఈ ౭౫ 

శరీరము ధరించిన స్రాణి. గంవపులుయగు. డే. వి, (గంప పులుల.) కుక్కుభము) 

గంధర్షవా_స్తము. సం. వి ఆ, పు. ఆముదము. అడవికోడి. ఆం. భాం ద్వి. ౯౭. 

గంధర్వుడు. సం. వి అ. పం. వేం డేవయోనిపిశే | గంబురః వై. ఏ. (నం, కర్పూరఃల) కపురము. WE 

వము; 2. గాయకుడు. తెలిగంబుర వెన్నెలలొనికేట... శుక గ ఆః 

గంధవతి. సం. వి, ఈ స్తే * కే. భూమి; 2. సత్యవతి. ౧౮౨౩. ఆం. భాం ద్వి, ౧౬-౨* 

(వ్యానునిళల్లీ.): శ. మద్యము; క. ఆడచిమళ్లైపో; గంబురము ౫ గంబుర ఆం. భౌ. ద్వి. ౧౬౨. 

ల్, ముర యనుగంధ ద్రవ్యము; 6. వాయుజేవుని గంబురె = గంబుర “పీ గంబురా మించ గదం 

నగరము. బీంచి కొందలు కలికిక న్ని యలు బాగా లొనంగళి” 

గంధవవా: సం, వి, ఆ స్తీ * నాసిక, ముక్కుః ఇటే: భాను. ౨, ఈ (శ, రు) శశాం ౧, ఈ ౦౧: అం 

గరధ వావ భా ద్వి ౧౬౨ 



గంబూ 

గంబు*ర = గంబురం. “కం గంబూర కుళీక్ యనురా, ' 

క. అము, వ్. ఏ. గం బూర,..సాం ౨ ఆ 

నంబూరము = గంబురు ““ీ సే. చొవిగంబూరంప్పదీవి 

సిమొగమూు,. . వను, ౬, ఆ రాళ. 

గంబుూ+రరాజ నాలు, ద్వ వి, బం ఛాన్యవిశేషము' 

“సీ, గంబూరరాజనాల్ క న్నెసరులు” హాంస 
క్క ఆ. ౧౨౮ 

గంభారి. నం వి ఈ, స్తీ * గుముడుశీ, 

గంఫీరము. సం. వి. అ, ప్రుం. 1. తామరళో; 2. 

విణ. (ఆ. ఆ. అ) 1. లోంతుగలది; 2. 

గలది; లె, మంద్రము; డీ, దురవగాహూముం 

గంఫీరజేది. సం. వి. న్. పుం. తో లూడునట్లును 
చెర్తురు కాజునట్లును గండ యూూశునట్టును టర్ 

గోలతో నంకోశముతో నెంత బాధించినను నొడ, 
లెజుంగనిమదగజము. (చిర కాలపరిచికం బగు | 

శిశను డీర కాలమునకు: గాని తెలిసికొన శని! 

యేనులని కొందజు) 

గంఫ్రీరిమ. సం, విన్, పుం. గాంభీర్యము. 

సంభీిరిమము, సం, = గంఫీిమ 

గగనకుసుమము, సం. వి, ఆ. పుం. న. wil 

(శూస్మార్గనునః (బ్ర బ్రృయు క్త్రముఎ 

గగనము. సం. వి, అ, న+ 1. ఆకాశము; 2. శూన్యము, 

నున్న. విణ. (అ. అ. అ దుర్శభము, (ఈయర్థ 

మున వచెక్ళత మనీ శ. ర. నూని, కాని, ప 

పర్యాయ మగుగవానశబ్దము దుర్ల మపర్యాయ 

మనుట యు _క్టము, ఇది తెలుంగుననే యోయర్ల 
మున: ఇమ యుక్త ముం “వీ గగనఘంటాపఢ్ |. 

ర్రనుణశీలున ఇంత గగన మయ్యె లఅ”ంగికొనుం 

జదలు.” వను, 3, ఆ, ౯౯. 

గగురు. జే. వి భయసంతోషాదులచే మేని వెం ద్రుకలు 
నిక్క_బొడుచుట, రోమాంచము, ఆం. భో ద్వి. 

గ ౧౪౧. 

గగురువడుం ద్వ. ఆ క్రి, (గగురు+వడు) రోమాంచ 
మగు. (చూ. గగురుపాటూ) 

గగురుపాటుం ద్య. వి* (గగురువడు, ధా) రోమాం 
ము. “గీ. గగుదపాటును వణయును గానిపీంపు” 

రౌ, ౧, ఈ ౨౨౧. ఇల్లే; గగుర్పాటు, ఊఊ, 

ae గా అ ౧౩3౬. 

నిక శీ. 
కాశ. |. 
గుట్టు | 

864 

| గగురుపొడమించే. దే. స క్రి. 

:గగురుపొడుపు. దే, వ. 

గగ్గు ౧ 

గగురుపాబజు, డే. అ. క్రీ (గగురుషాపాజు) 

రోమాంచము కలదగు. ఇ శే; గగుర్చాణు. “మః 

కమలా కాసిని పాణివంకజము సోంకక్ మే గగ 

ర్వాణు...” ఊం రారా ఆ 9౧౧. 

గగురుపు. చే. వి. రోమాంచము. ఇల్లే: గగుర్చుం “డ్, 
గువ్వున కచ్చు డచ్చడంతిగుబ్బలు మించె గగుర్చు 

కూర్పునన్ * చందా. ౬, ఆ. ౧౪౨. 

(గగురుపొడము 
ధా. సే) రోమాంచము గలిగించు. ఇటే: గగు 
ర్నొడమించు. “చ. . ,కుటిలకదాల్నుబోగిని గగ 

ర్పొడమించుచు,...” పొందు. ర్క ఆ. రోరా. 

గగురుపొడముం చే ఆ. (క్రి. (గగురుశాపొడము 
రోమాంచికమగు, (చూ. గగురుపొడమించు 

గగురుపౌడుచే. దే, అ. క్రి. (గగరు+పొడుచు 
రోమాంచికమగు. “గీ, కైదువలు విడిచి యొడట్ట 
గగురు పొడువ”” ఊ వారి ౧, ఆ. కం. ఇంటే: 

గగర్నొడుచు. “టాం గుబ్బ మెణుంగుజక్క_వ గగ 

ర్వ్పొడువన్ . ..*” స్వాం ౨ ఆ. ౨౮. 

Or ఛా 

రోమాంచము- ఇట్టే: గగర్చొడుపు. “సీ,, వూరి 
మోసులు గగుర్చొడుపు గాంగ” అచ్చ. కిష్కి_౦. 

౬౬. 

గన్షతిల్లుం డే. ఆ. క్రి" కంపిందు, “గీ,, నేల, గగ 

గ తిల్దంగ నిజపాదఘుట్టనమునం” సుద, ౫ అం గరా. 

గను. డే. అ. శ్రీ సంకోచించు. (శ రు వి. గద్దదిక, 

డగ్జుత్తిక. ఆం. భాం పృ ౧౨౨. 

గడ్డకు = గగురు అం. భా, ప్ర ౧౦౮౧. 

గగ్జులకాడు. దే. ఏ. జ. 'గోన్ణలుశశాడు.) 1. 

థాన్యము రాల్నినకంకులరాళి. (శ ర; 2 

ధ్వంసము. “గీ కలచి తెరలించి గద్దులకాడు 
సేసి సకలబలముల చెసలకు నరగం ఇచ్చె.” 

శ్రీరాభాం ౫ ఆ. 80; ౮. వల్లకాడు, శ్యశానముః 

“ఉ. డత యొవ్వండో కటకటా శివలింగము 
మోందిరత్నముల్ , గ గ్ధలకాటం నల్చి ములుకంపలు 

తీవలు వెళ వేడు...” కాళీ. అ, ఆ ౧౧౦ ఓ& 

వధథము, ఆం, భె, కృ. ౧౨౩ విణ, l, చెల్లా 

వెదరై నది. * 'సీ, ,.గడ్జులకా డైరి ఖచరవరులు.” 

పారి గ ఆ 38; ద్ద కలరినది, తోభ బడినది: 

“క చదిజెం గాలుబలంబులంగదిమెక్ గుజ్జింబు 



గదు ర్రీరిర్ గజ 

ఫౌా(జా గస్పలకాడైై, వెదరంగ, , కాళ. ౨, ఆ. 
కణ; 9. వచెదరంగొట్టునదిం జడ, సీగ్గునకోం బికాకి 

కలు చి శ్లసమున్న లి-పీరివొ _ర్హకున్ ,గగ్గులకాస్ద, ష్ట్ర 

య ఖేష్టరవా! ప్ర సంగముల్ ”క విక, 3,ెఆ..౨.౨౯. | 

గగ్గులుం జే, వి. బం గింజలురాల్నిన కంకులు, (శం ర 

బ్రైః చూ, గగులకాడు. యి అర్థము 

గష్షైర చే. వి. 1. వృమతవిశేషముం (శర); 2. 

(నువాసన గలిగి భూజా దవ్వ మగు) ఒకరకపు 

మొక్క. “గీ. దవనమును గ్ఞరయు బిల్వదళము 
లాది,యైవవాజార్డ వస్తువు లప్రుడు చెచ్చి.” క్! 

రో, 5, ఆ. ౨౦౧. 

గడ్లోడు = గగ్గోలు, (చూ గడ్లోడువడు.) 

నచ్చే, చే, వి 1. వూక, “సీ, వసిండిగ చృమర 
సో పానముల్ ...” ఆము. 6, ఆ. ౫రా చంద్రా. 
ఏ. ఆ. రాక; 2. కాంతి. “డాం శ్రా లెడువచ్చ 
వట్టునునుగచ్చుల ర్చ మైజుం గచ లించ..” వారి. 

ఫూ, ౬ ఆ ౧౧౬; లీ ఇకక నున్నము దంచి 

తయారు చేసినపదార్ధము,. గారు. “సీ గచ్చు 
చమరినకదొరుచ క ్కుంపుబిళ్ళ. న స్వా. ౫, ఆ. “౦. 

విణ. 1. క “క, గచ్చు నిట్టనిమె గోవ 

కన్య క జతితోక్.' వాంనం ౨, మో a ది, 

ద్రవము; కొతు నది. “ఆ గచ్చు నొతుకు 

నాగ గ్రుస్తాఖ్య ఏలసిల్టు” ఆం లాం దః 

౧౧౮. (జౌ శర సా బం బీరములం, “పీ, 
గడ్గోడువడు. “స్వం గ g (గగ్లోడుశవడు.) కలం, శెలువశిళాహకు తన మంకు చెలమి 

" కేభించు.. “గీ, “పీడుళాళములును గోడు కక మెక నేచ్చ మెండు.” వేణు, ౧౭. 
వడియెం, బెల్లించి మహీధ)౨బు -పెటికినవ్వుడు డు! గచ్చుకొను చే. అ. క్రీ- ఫోచ్చుషాకొను) కట్టుకొను, 
౨ పర. ౬, ఆ ౪౭. | అంటి మయుడు. గ. లః ట్రం 

గోలు, చే. ఏ. 1. మోభము. గీ గొల్ల వాడల "చెల్ల | గచ్చు కనము. చే. ఏ. (గచ్చుఢకనము) కావ 

"కోలుఫృట్ట”నీలా. 3, ఆ. గయ్ 2 = చెద్దనొడవ. | నిన? మోకము. (జ్ర 
of. అపుడు కొందజు మృగయుం లయ్యడనిం గచ్చులాండి. దే. విణ. (గచ్చులు+ఆ:డి ) 1. మాయ 
దూజీ, ఘోరమున చెల్చకడల. గగ్గోలు శాలల 

గాక లిడి.,.” రసీక'. ౧, ఆ ౧౦౮. ఏల, జ 

లాడి; దాంఫికుకాలు. (శ. ర. దో): 2. విలాసిని 
క్షి యగు స్త్రీ. “ఊ...ఇటు. వచ్చిన యచ్చరగచ్చు 

లాండ్రలో, ేరుచిరాంని చక్కనిది. ..”అవా. అధికము. “ట్, . .గ్యగ్లోలున నుప్పతిళ్లై బిగిగుబ్బ 
యి య 

లవైం బులగాంకరావళల్** గంధ, 83; 2. ౧, ఆ. ౭౨. 

ద్రీయమా. “క, ,.గన్షోలుగ నన్నారివయిం | గచ్చులచ్చేను. జే. అ. శ్రీః (గచ్చు+విచ్చుకౌఅగు 

బడుదు నని ఘనం బసశే ప్రేమన్.” శుక. ౨ క వికలమగు, చెడిపోవు. “గీ. గచ్చువిచ్చయ్యె' చార 
అం శీకవ, జంబు” కృష్ణ ఏ, ఆ. ఏ౯. ఆం, చే. ౯. 

“సంంవిఆ, సీ. 1. గజనమూపహాము, విను 

గులఛంప్పు; 2. గజత్వము, గజఫర్మ ము. 
గడ్లోలుపడు,. ద్వ. అ. క్రి" (గజ్జోలుగాపడు) క 

(వ,తిథ్వనించు. "| +చటులవటవా, ఘూర్తిత: 

ధ్వని దిశలు గగ్గోలువడంగ.” కవిరా. 3, ఆ. bos మ్, వి, బు ఛాన్న న్యవిశేషమ. గ్, 
౧౪; 2. కలంగు. “ది. చే నొక్క_రుండ నన్నీటం కందర్పభోగులుం ల! ఇం. బవబంధ, 

దో డొకరింగానక బెగడి నల్ల డలం చూచుచును, ౧౧౫౨. (కిప్పలిశీ' 

బడలుచు గడ్జోలుపడి మోరటిలుచు. విషు, వూ. | గజపిప్పలి. సం. వి. స్రీ * ఈ వీనులకిప్పలి “పెద్ద 

3, ఆ. (శ, కు; 8 = అధికమగు, “వ, ,నీలంపు | గజపుప్పుము. నం. విం ఈ న చాగశకేసరష్పపువ్వ. 

నిగ్గులు గణ్జోలువడుకోనపాదిరిం గౌణలించిన| “వ అని లత్మణునిచేత నజుకం గుజుతుగా నొక 
పౌగడసంపులనట్టనడుమ, ..*”” కువల. ర్కఆ,౯౨. గజప్రుప్పమాలికం గీలంకొలంచం 

గచ్చే. జే, వి. గచ్చ, యకాకీ.ఆం. భా.క్వి.క౯| రామా. 4 ఈ. 3౧౧. 
గచ్చే కాయలు. £3 వి. బం గచ్చకాయలతో నాడు గజభిత్యు, సం. ఏ, ఆ. స్త్రీ * సల్లకి అందుగున్తో, 

నాటు, బాల క్రీ డావిశేషము. “ సీగోచ్చకాయలు | గజము. నం. పి ఆ పుం. న! వీనుయన్య 2. ఎనిమిది 

కిల్టు గానులత్రిప్వట్ల. . వాంస క్కిక౧ళోఒ., సంఖ్య; టెం ముప్పదియాజంగుళములు, 

గావించి. ట్! 
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గజరకనాన,. నం, ఏ. ఆ స్తీ" 1. కరగమన; 2. క్రీ" కోలావాలము చేయు. “దప ఈ క దును గ్ దును 
} 

గళాజీవుండుం జరం సి దటి పుం, మావ టీండు. స్ గతిదిజింవంగ.” బభండితా, వర, న. ఫుః 

గజాననుడు. నం, వి, అ, పుం విఘ్నేశ్వరు:డుం నల్ నాన ద్వ. ఆం కీ" (గజిబిజిగా వడుం కలయక 

గజావ్యాయము. నం. వి, ఆ న వా_స్టీకాప్రురము. | వడు. “క గుజగుజలువోవువారును, గజిబిజివడు 
జారు 22 గ రా న)__౦ గ్ ఏర, గణి. సం. వి ఈ స్తీ. ఆండేవలు రా శ న్య 

గజిబిజి, జే, వి, స కలవరము, “చ. గజిబిజి శక కటి వై. వి. (నం. కచ్చ్యూః.) 1. తీంటకుజుపు. ఆం. 
యుబ్బక..,” భార. ఫే. న వ భా. ద్వా, ౧౨౯; 2, చిన్న కుజుపుల మొత్తము, 

బి సా 
9, నిడుఫు, “క, నిత్యమును వారిక్, గజిబిజి! గక్రకట్ట* ద్వ. ఆ కి. (గజ్జిగవట్టు) చిన్నచిన్న 
లేక తలంచిన, నుజనులకును నతనియందుం' తీట కుజుపులుక లుగు. (శా వా 

వొర:గా వచ్చున్.” భాగ, ౧౨ స్క. ౭౩ 8. గజ్జియం దే వి. ఒకవిధమగుచిజుగంట. “సీ. శ్రీపాద 

నమకము, “వ, ..,పరజేశం బాపోళవయు నొనం; ముల బై డిచిబుగజియలతోడ ఠవణిల్లుగండ 

దమకించుకనబలంబు గజిబిజి యుడిపికొని. , 'పెండార మమర” కాకీ. 3, ఆ. ౨౯౧. 

భార. విరా, కి అ ౧౩౧; జీ. గొడవ “క, XE = గళ్జీయ. “డా చక్కనికం డ్రి పొదజిలజిబుల 

ఏ,గజిబిణి లేకుండ చాశ్మాం గారవలక్షీన్,” గేలం మ్రోయ... ఊం. రా, ౧, ఈ ౧౮౯. 

భాగ. ౧; న్యం, ఈఏ. శకాం యి అ, ౧౨౭; ఆం. భా. ద్వి, ౧౫౧. 

ర్. బాధ. “చ,., చే,రజపుల తాంక బాణు-డు కరి! గ జైగొలును. ద్య. వి. (గై నొలునుఎ కీ ఉసాదొ 

స్థికవల్లవఖడ్డ భారమే, గజిబిజి కోసె నేని వ “ేభరణవిశేవము, పాలజేబులు. (శర రా 
శౌర్యము క్ తవ నటంచు గొబ్బునన్ *” రాజ. చ, | ౫జే. వై. విణ. (నం గజి పెద్ద (ఇది స 

3, . ౮3, 6 దైన్యము. “క, భుజగర్వ వూూర్వవదమ గచే యుండును" స శ్ 

మడ జుట్టిన : భుజగా స్త్రము గిట్టు నట్టుం చొర దొంగ, గజదొండ, గజనిమ్మం గజయీ:ళఈ, మొ. 

లంబడినన్, ౭జి లేట్ మొగంబున, మః | గజగజ, డే. ఏ. తు. దగుధ్వని కనుకరణము* 
బాఫులి వీని: బోల మగలుం గలరే.”” ఊఉ. హరిః “ద్వి. కడు భయంబున వాడు గజగజ మేను; 

గి ఆ. ౨౭౦. విణ 1. కలవరవడినవాండు. “క, వడశ,,  నవనాఢ. 3, ఆ. ౨౨౬ పుణ౭ వు 

గకఏళియ నభ సల ల్రడి: కెల్లను లొ ట్రివడుగు | జైదండ. ద్వ. వి, మల్లవిద్యావి శేషము. “వ. , ,అవ్వీ 

చా(బనిరాకన్.”” భాగం రా సృ_ం౦. ౫కిళ; స రుడు గజదండ కుక్కుటపుదండ మొదలుగా. 

గాయ పడ్డది. కక ఈగుబ్బ లికమాంద నానోటి | గలవది రెండుదండల యఖండపాండీత్యంబు , +” 

సహొంన ౧, ఆ. ౨౦౬ కొనథాటి గదిసిన గజిబిజి గాక యున్నెల' కువల. | 

కి ఆ. ౫6; ౮. వ్యయమైనది. “క, పొలంతుక | ౫జ్జిదొంగ, ద్వ. వి. (గజషాదొంగ) పెద్దదొంగ, 
నిజదయితున శె ,కలమానధనంబు చాల గజిబిజిగాం ! గొబ్బదొంగం (ద్ర. వా) 

ద్యాసిలువడియును గులగతియును, దలంవమియ | గజేదొండ. ద్వ. వీ “గజాదొండంు పెద్దదొండళి'. 

ఈసావినా! కదశ యనం బర:గున్ ల కావ్యా. (వా 

వ ఆ. ౭౬. గజేనిమ్మ. ద్వ. వి. (గజేగానిమృం పెద్దనిమ్మళీ. ' ws 
గజిచిచంచు. డే. అ. శ్రీ" 1. కలశవడు. “వం అట్టి సెంపొనుచుం (బ్రజలు గోజనిమ్మలను నిమ్మలను.” 

యెడం దదీయసై న్యంబు గళిబిజించిన.” ఊఉ భాను. ఇ ఆ. ౬రా, ఆం. భు ద్వి ళా, 
వారి. 3, ఆ ౭6౮ 2. గడిబిడి చేయు. “ద్వి. | గఖీబొంకు. ద్వ. వి (గజ+బోంకుు) గొప్పయన 

భుజములు విచ్చుచుం బొంగుచుం దాన్వు గజి త్యము, వచ్చియ బద్ధము “ఊఉ, చేరిక వీరచాహూని 

బిజింపుచుం శిట్టక ంబులాడుచును.” పండితా.| భజించుటచే గజబొంకు బొంకుటకొ, సారము 
పురా క కె౯. ఫు ద్వి భాగం క ప్ర. ౫ం; ర, | దూలెము న్నని,..” సాంబో. ౧ ఆ ౧౯. 
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గజేము, వై. వీ (నం, గజః. హీం, గజ్ ) ఇనువ 

యూ:చు కుపాకీలో మందు దట్టిం చునినువ 
నలాక. (శ ర వా 

గజీయోంక, ద్వ. వి. (గజ ఈక గొచ్చయీ:డ. 

(వాం వాడు గజయోకగా(డు. | 

నట్టే, జే, ఏ. తొడనందు,  *క జలనిధులం జాను | 

దన్ను ర,ఖంట్ల గాం గులగిరులు గజ్జపొడువులు గా! 

+. భి. రా, సుం. ౦౮ పార్ట ఓ. ౧౮౮ | 

గట్టేదుముకు, బే, వి (గజ్జాదుముకు) మల ల్లు విద్యా ! 
శేషము. “వ...లోవెలి గజ్జదుముకు చూరణ। 
నజుకు మొదలైన, ,. ప స్! ౭౮. 

గష్ట, వై.వి (సం. క ఏం 1, మదము" 
"శూ. గజ్జువట్ట: );2.ఆధిక్యము. (చూ. నజ్జులేయు) 

గై స్టైగలయు- ద్వ అం కీ 4 (గజ్ఞాశ-కెలయు.) 

మదించ్చు పౌగశెక్కు న చిలుకజవరాలుగమి ! 
గజ్జుాగెలసి మరుని, మర్శ ముద్దాటనము చేసి, 
మలయుచోట.” సాంబో. ౧, ఆ ౧౭౭. 

గహ్టేపట్టు. ద్వ. అ. (క్కి, (గక్టాశావట్టు) “డి. కర్త! 
జాడ్యము మాని వ మర్శంబు: జెప్పెద 

మఖ మొనర్చుటకు, గజ్జువట్టిన లా కొరంబు 

పశుచ్చు రజ్జావు వాయుఫ్రూరకమె యూవంబు, 
మనసు జ్ఞానమె యనగ్ని,.. ద్రుభులిం ఈ ఆ, 

౧౩౨౫ పు, ౧౦ వం. 

గజ్టోరము. వై. వి. (నం, ఖర్జూర.) ఖర్జూరము. 

(శర బ్రాం) 

గజ్టికేయు. ద్వ. అ. క్రి. (గజ్జాఖలేయంఎ మదించు. | 
ce] జెల్టు కలిత మంకెన లుల్లసీళ్లై, కాలకంథర | 

చావాంబు గజ్జారేంా.” షు ర ఆ, 3౭. | 

గమ్టైలాండు. ద్వ విం (గజ్జలు శ+ఆ:డుఎ మదించిన | 

వాండు, గర్వి- “వ ఆని యర్ధునుండు వల్కిన ' 
నాగజ్జులాంయు మోజకంబున మొగ మడ్డంబు | 

గదల్సి, . వార. ౭, ఆ, ౬౧+ | 

గటక. చే. ఏ. 1. కిండితోం జేసినజావ (శ కక 
2. లేపనార్గము నూలీ యుడికించినపిండి. (ట్రా, ) | 

గట్టం చె* వ (1౧: ఘట్టనా. " సిడైనోటికి వేసీ న్ 

చెడ. బిరడ. (శ. ర) 
గట్టనం వై. వి. (స. ఘట్టనాఎ గట్టాచుట (శ రం), 

గట్టము. దే. విణ. గట్టిది. “చ, వరువులిడంగ నాత్మ 

ఖుర పాతములం ' సనశా ద్రిశెంగటన్), గర అ 

H-—40 

Xi me 
టొ 

గజి 
రంజిరా మొరనుగట్టపు పునేలలు చూర్ణి కంబుళై. క 

కిక. D9 ఆత్మ క 

నట్టి చే. ఏ. 1. పొల్లు కానిగింజ “గీ. మాగథాధమ 
బహు థాన్యమర్దనమున్క కేశు రోకలి గాకొాంటిీ 
నిఏ నిజంచె, ne మిలోన గట్టిపౌ ల్రేమవజచి, 
చెచుగం జక్కంబె చాలా ఫీ వంరికినిలో 

దశా. గలా అ ౫౦; 2. కౌర్యము. “డా ముందర 
రాసా బుచ్చి బలముల్ “లయంబడి నోవ,జం 
బులన్, దద డివెట్రకుండం బీజందక నడి 
వీంపంగం బంచి నట్టి మై నందజు నింతకుకా వె 

కయై మొన లేర్చి...” భార విరా, క ఆ 
భాం దర, ౨౨౧; శ. వై ర్యను. ఆం 

సం మాన ౫2; క్త. బాలురు వాసీ గ్ర స 

వలకమాంద ద బొగ్గపాడ్ వసరు కలీ పాయు 

పూక. “త్తు. చేప త సము 'లేటం 

చొనంగల గట్టి వెట్టి యం, కావలి వ్రాయంగాః 

దొడలా,..” వెపు లా అ ౧౭౦; క ఉండ. 
“క్రీ సీ. హరిహరబృవా మహానుభావంబు లొక్క_టి 
గాయం గరణినగట్టి యనంగ, , ,భానుబింబంబు 

పూర్వా ద్రిషై చెలం.” భార. విరా ౨, 
ఆ ౨౯౪౧ విణ. కే దృఢము. ఖై?! బాద్ధ 

స స దాశణీ, కుంకికము 

య్య మరునంవకోల "లెల్ల ౨” నైవ. రా ఆ, 

వ ఆం, భా, తృ, ౨౨౨; 2 అధికముం 

“న అట్టి శ్రీవర్వ కము? జూచి. నట్టివారు, 

గట్టిపుణ్భ 02: 'జేసిరయట్టి వారు” వృక్క. ౧ అఆ. 

౧౯౭; లె. నిళ్చితము, తచ్చనిది. “ఆ. ఇకనికడుపు 

౧౮౪౩ ఆం, భా 

న్ 

వచ్చి యిం డిప్ప రక్నబు=,గాంచి రేని కనదు 

కడుపు ప్రత్తురుజిక చంపి పోదు రూరక ఏడు 
వరు కడుపు ప్రచ్చు కెట్లు గట్టి తనకు” 
శేయూర 3, ఆ. 33౧; ఓ. దిట్ట. క్రీ వేద 
శా న బులు వెదకి గాన లేనిగట్టి వ్రేకలతోలం 

గట్టుపడియె.” భాగ ౧౦, స్క౦. ఊ ౯౦; ర్ం 

సార్మదృ్యమెనద్కి ఉల్హకానిడి. “గీ, , ,గట్టివరవా 
వ. నుక. వ, = గిం. 

శ్రి విణ, ద్రుః (ఇది వ్రాస్వాంకముగం గూడ 

నుండును.) కఠినము గా. “ఊం గట్టిన నుందుకొండ 

టనువున 
లును,..” సీలా ౨; ఈ 

“క అని భొగదుచు నొ య్యారప్పు 



గట్టి చేయు. ల్ 

గతిం 
కు 

జడ లల్లి లిలుంంగు న స. ఇట్టి 

కట్ట. పాం 3, ఆ, ౮3; శి. శ్రద్ధతో, 

సావచానమాా, “క. , వెమ్మునము వొక నటిగా 

నొనరంచి గటిగా కక మడిషాి పాండు. ౫ నట్టిల్లు. 
అ. ౫౦; డీ. పార్తముగా, ఫ్ ఇత్ర దినంబులు 

మువ్నది ఇకక కద దాన కొళ్టనల యాట 
= చ్చ న అ: 

a 3 | 

చెల్ నటీగ బందం డస ప్ తలు 
కా ళ్ 

౧, ఆఅ సెం; లె నవమం “డ్డి వంక ! 

మెల్ల: బ్మూక కప నిడుచర్న నని డాకవడం 

తిమె యాకలిచ్చె స, ముక వచ్చి తావక: నజ్టివా 
గలా జుం నాచన యట్లు ఇట్ న్ క్తి కళా, స. 

Me Te a 1 
కక్ మభూము లికుకచేల లఒంచు గట్టిగా నడు 

గులం నెట్ట వెజచు.” డొ, 0 టూ, ౨౭౨; 7.. 

| 
నిశ్చలముగా. “క, తగ మేవానంబుకై సవ్య 

గుల్బ మిడి ఫెయైం దవవం బిడి క గట్రిగం! 

గూర్పుండుట యోభ్య దృగణా మోకాసవాఖ్య 

మె “పెంపొండున్* కళా. సె ఈ ౧జీ; రి. 

రూఢముగా. ఊదా: వనము గట్టిగా వచ్చినది; 

9. బికరగా. డదాః గట్టిగా మాటాడనిచో 

వినబడ ను. 

నట్టించే. వై. స. క్కి. (నం. భట్టనకు) సట్టన, 
చేయు, “పీ, గందపుంబొడి వైచి గట్టించి 

నెలజాలం గట్రిననెలవ్రలందుి యః | 

ఏన ఆ, ళ౯రా 

క్ నః డీ (గట్ట వేయు) కేం దృఢ 

చాఃానీ వన్నుమాట గట్టి చేయుము. 
(జా 2 గట్టికనము గలిగించు. వ 

గట్టికనము, జే, వి కక కనము.) కే. బిగువు, జిగి, 

“డు క్తి లవీకంబు 
నః 

నాకు 

టో wu) యందుపి 

ళు ముతో, 

జశ్చుం గవనట్టి 

తగ్ సి ర €9 ఫ్ 9 ww J) 4 

డం >, స క ౭, 

in అ 

గా కృథక్వము. వ్భవః— 

me య. 

యల్లి యువ్పన. జు 1. కండను గటి బోద 
క ళు 

2, వం ॥ బె క్రబంధ౬ం ఇఒణ 3 
* 

బట్టెప్పుళాలు- క శ, 3.౪ 
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| గట్టివ ద్య విణ. (గట్టిగా వాం భూ రుడు. 

గట్టివాయి జః గట్టివాం 

నట్ట 
వజల: చెరిగి, కాకలను 'ేఆి గడిమోజీ గట్టి పాలి, 

రొలుగాయతనావ చేరజప్రదారి, ..” వాంస గో 

ఆ. ౧౧౦. 

వై. ఈ శః (సం, ఘట్) సంభవించు, 

కిలంసు. “ద్వి. వెట్టికి. గర్శంబు తిట్టు 'జేవరకు, 
టి నింలీయ...” బస ర, ఆ ౬ఒరఏ3, 

2al 

“ఊఊ, 
వూరి, గటి: చేకలం బనలుం గలకనంబులు,,. 

వేతి, య 

en థ్ర, ౧౫౨౭. 

+ దష. వి ధూర్త ర్హస్త్రీ ఆం. భె ద్వి ౧౧౭. 

విణ. 1. మాటకారి నళ గట్టివా "యొకతె 
నవం న కరునిమోందం దజణచు ర్కొనునై నౌల 

నా (షు 

కవ్వము నించి దల నిది యొక్క_టి మె 

యయు_క్టం బటంచు, ఏభుఃడు చిణునవ్యు నవ్వ 

నప భె నఖుల.' ఊఉ. రా, ఏ, ఆ. ౨౧౫ 2. 

ధూర్తురాలు. “మ, .,ళోం దాల్మి యూ,డనిం 
బాడం బులకాంకురంబు లొనmహాడం గట్టివా 

వేచని es కడ్డ మై నిలిచి కొ..తం 

బట్టంా: బోయినన్.” సా, న్ ఆ. ౯౩. అచ్చ. 

అయో. ౭౨; 8. వరుష వాక్కు. గలది. “క్ల 

కపిలి పలుమణు శేవులు చీందజనొనంగ, బిట్టు 

మొరనెదు వన తాగినట్టు లిట్టి, గట్టి వాజాడ 

లెట్టుగాం బట్టువడియె”. ఫీలా 3, ఆ, ౨౯; 4, 

దుభు:డు. “దండకము, ,బిట్లు డట్సింపుచుం 
జు ల అ 

జెట్టలం బెట్టు బల్లట్టేావారక్కన శ్వెక్కన ) మైన 

స నుక్కూగంబంబునం బుట్టి గట్టి 

ఫ్ అచ్చ, యం ౧క్కణ; ర్ దిట్టండు. 

రీ x సే సపెనుబాొ_పెపీరకు వేసినగట్టి వాకుంఖిద్రై క్యా 

వరోధ వై ధవ్యదాయి.” వరాహా, డు ఆ, రగ. 

యింతి 

పవాొ. 

సావున యకీకగుణంబును గట్టివా దుః ద్వ. an దిట్టం ఉచా:లాాా వాడు చేద 

వేదాంగములం జాల గట్టి వాండుం 

లో మర్హ ౧౩ అ. ౧ | గజ్టివాకనము. ద్వ. వి. (ట్టివాశకనము.) గయ్యాళి 
తనము. “వ. వెంటనంట వచ్చునిజుచ్భాయలం గని 
తమ్ము నంతనంత. జూ పెట్టుక వచ్చునొంటని 

కమ్మికంటు లని యప్పట్టున గట్టివాతనంమిలం గను 

వట్ట: దమనేరమి వారిపై “నారోపించి, ,. 

చంద్రాం గి ఆ. ౬9౨. 

టిం (ధూ దురాలు స్ట 

వంచాడించక తాలిమి, డించక బిగు వెడలి డల 
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డించక మదిలో నించుక మైనను చొ 

మన ౫ 
గట్టివాయికనము. డ్య. వి. (గట్టివాయిశోకనము)' 

ఛా_ర్హ్యము, “తే, సగము ముడిచిన వేణి కా_క్టబక ' 
"మొక్క, చేత ధరియించి చనుసెంచెం చెలువ, 

యోర్తు, ఫణిఫణాగ్రాపా జేశీడింఛంబు( గదిసి, నట్టి: 

జల, 
| 

యిం చక యాగట్టివాయి యి ట్లని వలికెన్ =” సా, 

ఏ, ఆ. అం౬. ఆం. నం, మాన, ళో సాం. ని. 'గట్టువట్టి. వ్వ. 

ల్ 

టన యు జు కంద చిత్తు 
ళ్ళ ల రో 

శ్ జా _ వధ. ది షగట్టుస్తావట్, ఓ మెశాణదకుం 
కూ > శూ శు?” మా 

ల చా ఇ భా ff =o sz: 
న, కగటయువటెపి: డెబిట్ దషప ఇని టి ఇట్: 

శ పా జ కో can 6 
«3 

గోల ఏ బ్ఞకషమూా జలా దె, ఆ కణ; ర్తి 
ద్ వా స్ a 

పార్షతి, “సి. కంశషాంరావార. కన్నకాకమురడే 

లా ఆ, ౫ 

వాయితేనంబునం బట్ట ననల” నుదంిలి,ం 3 3.. హ్ ద్వ చి (బుసారాచా మాలి) కే 
గట్టి వాలు, డే. ఏ, కే, నైరంథ్సి, పరులయింటియం | 

దుండి నంసప లన నలంకరించుచు 

స్వకంత్ర, తముగా మండుస్కీ ' గట్టివ నై లకీ, 

x క శేరుచున్నది వేరి యంళకపుర. జనముల.” ' 

\ 

క త “డండ:వము., ,.ఈశులాలవె యున 
డా నె ర 95 

యాగోట్లు కా బి le వం శాజబు ద 

£9 స ప? నా చనా" ( క, ఈక: 

గట్టురావట్లి వం. 

"కానీ, ౭, ఆ ౫౭; ద్ద గంధపు పుష్పాదుల నమ 'గట్టుకాకే క్షు మ ఆ టు “ఇ రాజుగాఅల్ట-డు.) 
యో హా. 

“కీ, వికజాలినుమంబు లజేకళాతి, కలికనుమనః రదు "జా... ట్టు కాణాబుడు వింటి చేస్సున 
కదంబమ్థు గా నొనర్చి. వలచి శరితీపు పుట్టించి. సమంచికయావము నందుచందమా,కుల్డు- డు =” 
కిలుతు రః గట్టి వాలుపడంతు లవ్చట్టణమున.” 

కవర్. ౧) ఆ. ౬౧. ఆము. ౨, ఆ. ౨౩. గట్టురాషా. వ్వ ప (గట్లుశౌరాజు హామవంతుడు. 
సట్టివై ను, డ్య. ది. ప్రోడకనము. (చూ. గట్టి వై వైసుదిం! " (చూ. గట్టురా జల్లు: న 

గట్టివై. సుది, ద్వ. విజ (గట్టివై సు+అది) దాక. నట్టులయెకిమాంయ. డ్య. ఏ. (గట్టులుఢాఎకిమోండు.) 
"నాం. ని మాన ౧౨. పీమవంతు:డు. రౌమం ౨౧ ఏ. 

గట్టు వై వి, (నం, ఘట్టం) 1. పర్టతము,కొండ ౪ ఆ. | గట్టులరాము: డు = గట్టులయికిమోండు. సాంంలి స్టా 

pe వేల్చువట్టి గక్రెస. యుక్కునం, క NX. 

సూటి చీటిజోటిమగని; భావి సేతు వచ్చుపడ, ., ' గట్టులజే: యే 

రామా. ౬. ఆ. ౯౨. ఆం. భా, కృ. ౫3; లా జే స af 
౮ గ క్ట స నే (క్రి 

వం వైరంవి. (వర్షకనువశె చలింప 
తీరము, ఒడ్డు. ఆం. భా. కృ ౫౩. | నిది అనంగా విరపురుషపా:గక్యము: నోరనిది) 

సట తుం ద్వ వి. (గట్టుగ్శాల్తిమరిం వానరము, షు రా జెలమకా వ లిపి యవన్ 
ఇస్ర “క్ష, చీర సువవగో కుటుం, దివరి +” హరి స్రూ ౯ ఆ. ౨౯ “ఆ. ఏను గటి 

టాక స్ట ట్ 
"మొనగానిం బట్టి తెచ్చేద శిలషన్ అచ్చం: వాలుచానొ” భార, విరా, ౧, ఈ ౨౯౮౫ 

నుం, ౧౨౮ ' గట్టువిలుకాండు. ద్వ. ఏ. (గట్టుగావిలళకాండు) 
ఇ లు 

గట్టుకాలుపు. ద్వ వి. (గట్టు+-కాలుపు) నగధరుఃడు, | శివుడు. అచ్చ, సు ౧౫౨: 

వదువు. “సీ. మశకవం క్రలయట్లు మా ర్తుకుద్ధతిం గట్టువిలుతుండు = గట్టువిలుకాండు. ఆం, సం. చేవ౬ 
జూవగట్టు కాలుపుచెట్టు బెట్టు: జెంచె;మకరవైఖరి |౫ట్రాచూలి = 

'వైరినీకరంబు చెలరేగ వనజనాభండు వారి వహీ 

వహించె.” ఉం రా, ౨, ఆ, ౫౦. 

గట్టుదాయా ద్య. వి. (గట్టుసదాయు నగవైరి, చవారించెదన్*” చై. ౬ ఈ ౯౨. 

గెల్షంద్రుండు. ' నీ, బమ్మయ చేర్చి యజ్ఞగబంటు | గట్టగొంగం దే, వి దేవేంద్రుండు. కొంగ 

మోద, వై వనది తం జాలక వాని న వాలున గట్లగొంగ "లిచి” ఆచ్చ. యు, ళ౭ళ 

గట్టి మైచిన మే నల్లం బట్టి వైచి; కండ్రికడ | గట్లజేనిబిడ్డ = ట్టుకాడూలి, ఆం. భాం వ్ర క 

గటురాదూలీ. రా, చుటూ 
అ ye” 

నిల్తురు గాక నన్ను సమక టోణికొ విజృంభించి 

యాగ ట్రా చూలివిభుం డెదిర్చిన నవాంకారంబు 

La) బ్రా 



యయం(చూం గట్టొంగ౫ గడగడలాను. చే. అ, కి, 
హి జో 

గడ 

శ్రీ (గడగడలుశ-ఆడ్చు 

చడ-కు,  భయవను, వ్యవ వాడు నన్ను. 

జూది “గడగడలాడునుం క JE 

గడ; మొ) వైవి (న కాండ? కం గడె ' గడ వీల. దర్శ, వి. ఏకపుచానయం దమర్శి యం దెడు te 
॥ .కదీ * వెజకునద మొలని నిడుపాట్కోల, “సి 

కమలపుపాశ౨దు గాలాపుద్రూడుగాల గాదే 

దండంబు గడయు: గాగ రు నం, ౧౦, ఆజం, చె. 
స్మ వ్వా 

౫3౫. ఆం. లౌ. క్వి ౭౫ 2 పడకంబము. 

కం గడ్డకట్టి "యోడవ! వ, +“ లివమయోగవారము | 

౨ ఆ (శ, ర తే యుద్ధసాధనవిశేషము. “నీ, 
వెనుకుపౌడర్ పేర్స విధమున? గనిపించుగడల ! 

పౌ, జులు సమ్మగ్యమః౫ సూడ” విజ 3, ఆః; 

౧౫౨. నా, ౨, ఆ, ౧౯౦; 4. కంబమువంటీ చెట్టు | 

యొక్క అకుగుభాగము. “సీ. వరిభూకేబినపద | 
భొతులం చేతులు కదలళికాయుగళంబు గడలు | 

తొడల” ఛా. శా, నుం, ౧౫8, రీ (సం. | 

మటా ప్రా. ఘడు) సమావాము.“సీ, మక్కువ: 
= 

గడలకోడ,” నిర్వ. రా ఆ. ౫౩3. | 

గడగట్టుం జే. అ క్రీ" (గడ+కట్లు సతికి ంచు; 

నిర్ధారణ చేయం. “ఊ. , , రామమూర్డికిన్, రెండవ! 
సాటిదైవ వత లేం డనుచుకొ 

వూంటెదను,, చాక. క. 3౪. 

దం జెప్తు:బీ:టలు దసల్పుటకు గడతల నుండెడు 

చీల, (క. రేల 

వి (నం భుటచా 1. సంపాదనము, 

“క, గడవగలమగని-జూ వివ.నదడుగులకును మచుంస 

లిడుదు రతివలు...”ను శ కోక. వైజం ౨, ఆ 
30; 2. ఎన్నిక (నె. గణనా.) “కీ లకీంచి 

మలయ లము: బే: డని కాని గంధసారమునకు 

గడన లేదు. డై. ౪% ఆ. ౧౬౭; 9. స్తో త్రము. 

“ఆం, ,..ఎనయం చేతెసాశెం గొని వ్రే,నెం బతి 

పేడ, గడన యుడుగు మన్న నుడుగ వనుచుో 

భారం వికా % ఆ. ౨౫౯; ఓ దొంగమేపు. 
ఆం. భాం తృ 3౫. 

| గడనక శె. ద్రై* మి (గడనశాక తె) వేళ్ళ. (శః ర 

దువ దక్కి. లోదవిలి యాడెడురక్రవాకపు గ్య చేక్రియ, వై. వి (గడన+చేడియ వేళ్ళ 
బగ్ _,గడనచేడియ లూడిగీల్ గాణ లాజ్ఞ, 
చాపనయ్యలు దీర్చరుల్ బలసి కొలువ” నీలా, 
౨, అ, ళ౯ాం 

గడగటి. .,  గడనపడలతి, ద్వం వి. బోగముది, వేశ్య, 

'గడనవడంతుక = గడనవపడంతి. వేంక, మాన. 3౬. 
గడగడ. =. వి. (త. కడకడపు) వణఃకుట్క వెడ | గడనము. వై* పి (సం. భుటాా నమూపహముం 

లుట మున్నగువానియం దగుధ్వని కనుకరణా ము. | 

“క గడగడ వడణయెడు మేన, న్నిడు వెం డ్రు,క 
పెట్టి...” ఊ. వొ ౬ఒ, ఆ ౯౬. “ద్వి. కూటమి ; 

నొకబోేదుకోడె కై యున్న, నాంటినఖ్యము | 

“క పిడుంగు లయి తాంకు నలుగడ, జడనిధుత్రై 

ముంచు గో త్రై లముల్రై. మై వడుం జదియం 

గారు మొగుళుల, గడనము లై చుట్టుం బన్నగ 

ముల కచ్వున్” కు నం ౧౨, ఈ ౧కి 

మది నాట్ పేరే, గడగడ వనుదేవుకడ | గడవ. దే. వి చేవాళి. ద్వారముయొక్క- కి ందిక మి. 
Er నకఃడు.?” ఆం మ, క ౧ ఆ ౨౬ ఫు, | 

(వడిగా వెడలు ఆని భావము 

© 
ఆం, భా. దష. ౧ 

| 

| గడబడం దే. వి (హిం. గడ్బిడ్) 1. అల్లరి. 
గడగడవడు. క్వ. అ. క్రి, (గడగడపావడు వణయు.! (శర; 2, తొందర; బాధ, (బ్రో) 

(చూ. గడగడవఆచు | గడబిడ = గడబడ. (వా 
గడగడవటచు. ద్వ. న క్రి. (గడగడవడు ధా. శ్రే)! గడమంచె ఆ గడవంచె. (వా) 

వణ:కించు భేయ పెట్టు. “ద్వి, కనకరేఖాకాంతి | గడము. ఉభ. దే. వి. కుండలోనగువానిమూంత, 
గడగడవజచు, శనుపల్రికయు వీణం దలకించు 
“వెలుంగు రం రోం టా 20, ఫ్రం ౭ దం, (ఇట 

సూబు నను నర్థముతో నౌాసమ్యముం వెలుప్టునుు 

ఆం. భౌ. వ, ౭8౬. సం వి అ పుం 1 
గండేచేవ 2. విన్న్నము రి. తెరు ఢీ. కంచె; 
ర్. ఆగడ్డ్య 6. ఒకానొక బేశము, 



గడసాదన. వె 

గడసియ = గడసె. శ, రు 
గడసిల్ట డే ఆ, 

గడసె చే. ఏ. ఆటుక (శ రు) 

గడి. ఉభ. చే. వి 1 

గడ §71 

గడలవజణము. సం, వి, అ. న. గడడేశమందు పుట్టిన ! 

ఉజతియుప్వు, 
గడవంచె. చే. పవి (హొం ఘరోంచి.) మూటలు ' గడించు. వెస 

మున్నగునవి పెట్టుటనై కొంచె మెత్తుగా నుండు ' 
నట్టు కో ళ్లబుర్చినబల్ల. (వాం 

+ వి. సాము వ్యాయామము, (శ ర. SY 

ర్రి* సమమగు. “సీ. ఎవ్వాండు 
వింఛ్యాది నిజ్ఞీ౨క లింకించె కంభిరపుంకార 

గర్జనమున, గడసీల్లుధర యొడ్డ గెడ వై న 

నెవ్వాండు తానుషైం గట్టచందమున' వంచె.” 

ఫీమ ౨4, అ. ఏం 

ఆ వరు పతా క. లోకతకుటుననళలునుాలనాెనానారలా యా రారుగారరాకమునునుువులతునననననననాలా దరరనల సాలా డా. a అం * ఎల్లి? పొలిమేర, “క వరం: 

గును నచ్చట వాహిని, విరజ యనంగ మిగుల : 

నొకటి విమలామృతని, ర్భరపూర్జ్మ యగ-చు నది | 

"xX డికట్టు. డే. అ. 

ss అప్పుడే గడికట్టి శాండు, 

గడీ 

శాబాసొా కన్న నెన్నరా చె వ్వరికిన్ ** రంగాం 

కం ఆ, ౨ఖేం సం. an జ పుం A త్త వో డెనూడం 

అ నంపాొదించు. ద పుడమి 

సమ _స్పవర్డ్ ములపొలుులు నీలువ్టు దప్పీ లంజెలై, ie 
వడిచి నమేతు న అన వరాహం గా ఆ 

౧౨౬ ద్ వారిళ్చ ఉ. రారారా వం; 2, 

కల్పించు. *వు.*,.దోసముసు మెందు నిరావ 

నిందలు గడించన్ ...”” సా, 3, ఆ. ౧౨. కళా. 

గి ఆ, 30౮) 8, నాటించు, లత్యుమొనర్చు. “క 

'వెడచెరువు లిచటం శెల్చవు, పుడమి నవాహ 
దొంగ  లానపొడిచినం గోకళ్,  విడురుచె 

గడింతుచే యక్క_డి గతిమాలిన కిశాచికవొ నీ 

మాటర్.” కళా. 3, ఆ. ౧౯౩. ఇట్లే; గడీ 

యించు, 

చ్ న. వి క్రి" ఆటీ రేజు. వ ఆపిల 

గడ్, వరమవదమునకు భవ వ,వంచంబువకున్. టు దే స క్రి. రెండు రొడువళువుల 

పరము, ౧, ఆ. ౨౪. ఆం. ఛా ద్వి లర; డు! 

అంతు మేర. “చ. ఎదిరిన యోబశారినరసేం 

నొక్కొ_కకాలు చేర్చి'బందము వేయు. ఉదా. 

ఆవులను పొలములో గడికాట్లవేసిరా? (శ. రు 

ద్రునికీ రి నిజాంశువం_క్టికక,మదనవిరోధి ఖీతుం | గడికేవడు. వై. ఈ క్రి. (గడితముశాపడు) గట్టివడుం 
డయి మార్కొ_న ేంినందద ద్రనంబుంద, కృదనము 

నా ల్ మించి రభసంబున నాపృవథాధివస్వజున్స్ 

వదక అమో యజాండముల జే వెడలెకా గడి 

లేని యాసునన్* నరస, ళో, ఆ. ౬౫; త, చదరం 

A -వలరాచ మేపుడుకంటి వేల్పు, జడలలో 

నుండి వడియుచు గడికవడిన్క  లేటవేలుప పుబేటి 
చెన్నీ జిభెట్టుులన గం. జూక్క_లం కనుపట్టి, ,,* సి 

యం అలీ ఆం CTY 

గపుబల్ట మున్న గువానిమో౭ద గీ చినయిల్లు.ఉాదా;... ! గడికము. వై. ఏ. (నం భుటిశవ్) 1. కజచు, 

చదరంగపుగడి; శ సమీపము. “క. తేరుగుల్తా| 
దుల మణువునం దరకరమ చలించి గడికిం 

దారుచుః బురనం,చాూరు చెయిదః జొచ్చెః। 

గాముండు...”కుు నం స ఆ. 6౧౪; ర్, 

కుంవటి మున్నగు వానిమూ.:చం ఆం భా ప. 

Xe; 6. మర్యాద. “కీ వాడు నానాంటి స 

వృద్ధి వజలం బెల, కాకలనుదేణీ గడి మాజి 

గట్టహెణి, రాలుగాయకనాన' కాం 

నారి కేటియు బలంగుంట మారి యయ్యి,” వాంస. 

గీ ఆ. ౧౧౦. వేంక మాన. ౪౨; €. అందు 

రెండువశువుల కొక్కొ_కకాలు చేర్చి వేయు 
బందము. (చూ. గడి తాడు); ర. కోట. “క, 

కర రన 

ల 
ఆచొబ్బిలినడి పై 'తెజంగా బురుజులవపై నెసంగు 

నాన్నేయకళ్యా,తీబదయోమయ 'మైనయ, 

బాహుళ్ళము. “క మిడురకల గడికము తొలు 

కరి పిడుగుల బెడిదంబు చిలువపిండులపడియున్.” 

అచ్చ. యు. 3౨౫; 2. మోటుందనము, (శ, ర); 
ల్. చిక్కనం “క, వడంతుక sul పోగుల, 

గడితము గలచల్వవల్వ. చైకొని, 

స్కి అ. ౧౨౮ నిణ. 1. క్స్ పచ్చీయేనికతోలు లు 

వచ్చడంబుః ద్యజించి గడీతంపుంబట్టువచ్చడము 

గట్టు” వార. ౫ ఆ. ౫% వారి, ఉ. ౭, ఆ. ౨౧5; 

డి,సాంద్రము, చిక్కనిది. “సీ.కండబొజ్జల క్రింద 
దిండుగా బిగియించి గడికంపుముకుంగులు గట్టి 

నారు వైవష, 8, అ, ౬౩3. రనీక ౫ ఆ 

౧౩౩; తీ అధికము. “క,, ,గడికప్కు వలవంతం 

జెంది కుందవలదు నృ పాలా రసీక. 3, ఆ 

౧౫౧: రసీక. ౧, ఆలం 



నడివోంగ. చే. వి, నిపుణక గలదొంగం ( 

శొడు? జి డిగా శ్రాడుం శెండు 

శెండువశువుల _ న న్ బందము 

"వేయువలుపు, (శ, ర 

గడిదల, చే. వి, ఆయు భవి కేవ ముం స కూలికి, 

గడిదలలు చాఃకి కుంబినిమోఃదన్.” కు. నం. 

౧౧, అ ౧౨౬ (వృబ౭ధ, ౭౭౮ 

చేటు. జ =D డీ (డి లేటు) ఆరి కేజు' 

నిపుణు-డగు, “వ, ..మిక్కిలిక్ , చెఫవరికంతు ' 

చలి iy నిరం. ౨, ఆ. 3౫% 

౬7 3౫, 

బ్రా) 
గడిపోతు. ద్వ, వి. (గడి4పోతు.) ఆంబోతు. “డి, ప 

గడిపోతువలె మేనికండలు పెంచి.” ద్వి, హరిళ్చే. 

డ్ సలా: జం 

] 

శీ 

గడియ. యు, బే, ఏ. తలుపునకు నడ్డుగా వైచుకట్ట. 

“క్ల, తలుపు, మూసి గడియ “సంచెద మోస 

పోక శుక, ౨ ఆ. ౧౨౨ ఆం. భా, ద్వి. | 

౨౨ వై వి (నం, ఘటికాా 1 ఇదువది 

నాలుగు నిముసములకాలము, ఘటిక. ఆం. భా, 

వ్ర రాగ మ ఆల్ప కాలము మహసూా _ర్హముం 

ఆ. నీవు నిష్థ నిట్లు గావించితివి గాన గడియ 

లోన మెచ్చు గలిగె సీకి ద్వా. ౨, ఆ. ౯౮ 

దశా. 3, ఆ. 3౭. 

గడియకుడుక. ద్య. వి. (గడియగాకుడుక) గడియ 
లను 'జెలుపుపాత్ర్యవిశేమము. (ఇది యడుగునం 
జిల్టులు కలిగి యుండును. దీనిని సీటిలో 

"జేయలా నాచిల్లులనుండి సీరు లోనికి వ్రవహించి 

యది నునుంగును, దీనినిబట్టి పూర్వము వాల 

మానము నెజుంగుచారు. సూ, ని) “గీ,, గడియ | 

కుడుక మృనుంగుట గని గురుండు, “తెల్ల చాజెదు | 
నని వజతెంచి పలుక,” కువలం ౨ ఆ. ౧౨౫ 

చా. రో, ఆ ౨9౨౯ 

గడియారము. (క, గడియారం తే. గడికారం. తు, 

నడియాలళ్ ఎ 1. గకియలు మొదలగుకాలమును 

'డెలుప్రయం,త్ర విశేషము. (శ్రా దే భుంటలు 
నిముసములు తెలుపుయం త్రము, “ఊఉ, ఆనలినాయ 
తాశతుగడియారమునం దళిసారికాజిఘోం, 

సొనిరఠ ్రచూనశరచావగు ణధ్వ్వనులో యనంగ 
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' గడిసిలం. 

గడు 

ఘం,టానినదంబు లయ్యెడ వినంబడియొన్ , +” 

పాని, ౨, ఆ. ౫౦. శ్రీ జాం ౧ 

గడిసీలంబను. చే. ఆ. శీ (గడిసిలన్ +వడు. స్వార్థ 

మున పొడగు, “సీ ఇగురుమేంళల నొగ 
రెక్కం సోకిలకును వడి జొము గజీసిలంబడియె 

జీని...” పీన శకం, 3, తై. ౧౯గి 

చే. అ క్రి. చెడు పాడను (చూ 

గడికీల:బడు.) 

గడీ, చే. ఏ. కోలు. 

వారి, 

“గ్, శావువారిగజీమాంద రాచ 

బరానువారు కోవంబు చేసి” 

రంగా, ౨, అఆః గరి౨.౨ 

గడు = గడ్డు. (యూ గడుగాయ. 

| గడుకము. సః ఏ. ఆ పుం. 1. గిండి; 2, బంగారుగిండి. 

| గడుగాయ. దే. విణ. (గడు- కాయం తుంటరి. (వా 

' గడుమన్నెము. దే. విణ. (గడుషగామన్నెము) గడ్డు 
ముస్నెముం (చా 

గడురుండు, సం. విణ. 

వాఃడ్కు కో కుజ్జుండు. (ఈ ర) 

గడులుండు, సం ఇ గడురుండుం 

గడువు, ఉభ. దే వి. కాలము యొక్క_యవధి. “ద్వి, ,. 
కొన్ని, దినములు గడు విడి...” ద్వి* పరమ 

౭, ఆ. ౫౪౯, పు, ఆం. భా. ద్వి, ౧౯౧ సం, వి. 

ఉం. పుం. 1. గండి; 2. బుల్లెము; ఏ. వానపాము. 

కీ. "మెిడమిోందికంతి; ర్. నిరర్ధకవ స్తువు. విణ. 

(డొ కుబ్బుడు. 

గడుసరి, చే. విణ. (గడుసుశాఅరి 1. కఠినుండు; 

కఠినము. ఆం. భె కృ. ౧౨. “ద్విం నమ్మీక 

పుట్టించి నయములు చేసి, గడుసరిమనములు గరం 
గించి ఫుచ్చి”ద్వి. సారిళశ్చు- ఉ. ౬౧౯. వం; ర, 

మాయలమారి. “క. అడుగులు తొ ట్రువడంగా, 

నడలాండిన యదియపోలె నయ్యైయెడలన్; 

బుడమిం బడి మెస్సి లేచుచు, గడుసరి యగు 

వధ మొయ్యం గదియం బోవన్** నాం వంచ 

౧౫) ఆ ౨౫౪. వైజుర ఆ ౯౪; ర. అసా 

ధ్యుండు (శ ర); 4. దుష్టుడు. “క. ఒడయండ 

శ నొకజన్న ము, గడు'వేడుకతో  నొనర్చం 
గడయిన చెపుడున్, గడుభరిరక్కను లిరువురు, 

దొడరి వడికా జేజపుచుండుదురు చల 

మొదవన్.” అచ్చ, బాల. ౯౫ వండి కా, పురొ, 

పనుపునం 

(అ, ఆ. అ.) మటుగుజ్ఞు 



గడు వ్ గ్ డ్ర్ 

గ౧* ప్ర రీ కై ర్యవంతుండు. వేంక. మాన, | గడె. వై, ఏ. గడియ. 1. కవల ౨, ఆ. రో౬. పాండు 

౨౯; 6. కెలినై నవాయడు. చాచాడు! క ఆ రాక; 2. బల్లైము (చా. గడెకార్సి; 8 

మం చిగడుసరి. [దనము. (బొ. హు టికి, గంట. (బ్రా) 

గడుసరికేనము. దృ. వి (గడుసరిశాతనముఎ గడుసు: | గడెకారి. జే.ఏ. (శకె+కా) Ll బక్లము గల 

గడును. చే. ఏ. 1. శాకిక్య్వము. (శ్ర ర్ఫ 8. చాడు.(శ. ర); 2.పోకిం.(౫జే కారియని వాడుక 
ఢార్డ ర్ట సము. (యా. గడునువడు.); 8. "మాటు సరమ. ఉళ. చే. ఏ. గడియారము. (బ్రా సం. 

“వి, ఆ పుం మేఘము. 

న wg eA సనమ ౪ ద్ఞస్యమ సం, వి ఆ. ఫుం. జే, 'బెల్లరు; దె, కబళము. 

అ నన. గడ్డ వై. ని (నం. గండ$ః, క, గడ్జె.) 1. వ్రణము. 
గి ఆ, ౨ర ౫% శుక, ౨; ఆ. ర౧౫ 2. దుక్టుండుం | ఉదా దాః నెత్తుకనడ; రి ముంచ. (శ ఈ; ర, 

"ఆ.ఆరకాయి. గడుకు.' నవ్య బెక్ళు నధర్మ నుంటి"పెల్ల. “క భునతరమగు హ్రీగొరవమున 
= అము. ర్క ఆ. ౨౦౯. ఆం, సం. మాన. మునిగిన బావ మఖిలమును రూపునసిదుం, 

౧౧; ల. అధికము. “కం, డు సగుకోకము'  బెశుప్పున యగ్గలికం లోగడు, గనినవయోరాళిం 

నెమ్మది నడంగక,.” పార్వ. క, ఆ. ౭౪ డీ: బద్డగడ్డయుం బోలెన్.' భారం ఆకు ౨. ఆ. కం, 
అసాధ్యము. (శ. ర ఆం. భె ద్వి. 530; క ఒడ్డు, తీరము. “డిం... 

గడునుందనము. జే. వి (గోడునుఢాకనము 1, కావేరి ఘనవేగమున కెండుగడ్డలు జవురు.కొని 
కాకిన్యము. “గీ గడుసుందన "మొందునుపలసంఘ | పాజ... ద్వి, పరమ గరం పు ఏ వం, 

ములయందుి చం. రొ ౪, ఆ౨౯; 8... కాళ 3 అ అగి 

భార్త వా “వ., ,మౌర లీమ్రుచ్చుల కం గడ్డరరుక. ద్వం వి, (గడ్డషుతీరవ) భూమిని కొలు 

నని పెట్టుకొని యుండు డనుటయు నుదిరి చుట; కొలిచినభూమి. (జ్ర 

వడుచు నప్పడుచులు గడుసుందనంబునం నతని గడ్డీ వలుగు. ద్వః వి. (గడ్డ్ఞశాషలను. ఎ) గునపము, వ. 

నధితేపించి*వభాం ౧, ఆ. ౧౦౭; 8. మాటు | గడ్డీ హౌజి. ద్వ. వ. (గడ్డగా పాజి.) గునపము. “చ, , 
దనము. “పీ Cis దని వల్కుర మణువెంబడి| గడలు గుడార్లు పగ్గములు కత్తులబోశులు గడ్డ 

న కావడం గొని మేటిదొమ్మరు వచి చేరాకానలో వివారించు గడునుందనము, మాయా SRE లు ర 
Pe " చెన ఆ, రగ EE : 5 

మృగమువెంట ముగండు పోవలో దంటమజుంది అం. భా. oa yee 
చిం © 

నంపిన వాంటి మంకుందనములోక, శకుం. పీరి. వ So ఫి శకంంపకిోం క సయ్య ద్వ మె (గడ్డశాప్రాయ్యి) గడ్డలతో 
చేర్పజచిన ప్రా య్యి. (కర 

గడ్డము. జే. వి, 1. చిబుకము. “మ...ళా నొక్కే, 
శన కంఠంబును గా శిలించి యొక చేకకొ గడ్డము 

గడు సుపడు, ద్వ. అ క్రి. (గడుసుశావడుం) మొండి 
తనము దాల్చు. సళ్ల పలికి బొంకక గుణముల 
"వెలితి రాక్కనడక నడలక యడిగిన గడునువడక, ' 

యన్యయాచార మెడలక యాది శే వులక్షణంబుల నృట్టి... ఎ” కళా. ౫, ఆ ౬౧. ఆం, భా. ద్వి. 
నాధ రాధ్యత్ం డవమరుల” ఊద్భ. ౧౩ అ ౧౬౬; ౧౪౨; డి. శ శ్రువు, గడ్డముమాందిపొడుగుపాటి 
ఇటే; గడునువడు. పాండు. 3. ఈ అర. | "వెం ద్రలమొక్త్ము. ణప ee అర్ధనారి గావ్రనం 

గడుసుబుట్ణి. చే. వి. (గడును+-బుట్ట.) మంచి మేధ. బురుషుండు గా[డు గడ్డంబు క లిగినకతంబున యో 

వ్యపః =వానిది మంచిగడునుబుజ్ణి. విణ. మంచి షణాదు.4కానీ, 2.ఆ.ర ౭. ఆ. భా ద్యింర ౬ 

మేధగలవాండు. వ్యవ:---వాండు గడుసుబుజ. నడ్డి జే. వి, కనఫు, కము. ఆు. భి. డొ ౭౬, 

న స వి (గడుసు?కలు) గడునుందనము గడ్డిపరక, చే. వి. (గడ్డ+ పరక అఆల్పక్ళణము. (వా 

ల శ్రీః “ద్వి. కండ కొ, వ్విన+ దైన గడుసు విణ. గడ్డివ కరకచంటివా:డు. వ్యవ-లావాండు 

రా లైన” న్ ద్వి. భల్దాం టై త, బిరా. ప్ర. నా కొకగడ్డిపరకం 

Pe ne 
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గడ్డిపొము. దే, వి, (గడ్డీ? పాము) ఒకకారిపాము. గణానీయము. నం విణ, (అ, ఆ, అ) గణింపందగినది. 
(కశ. ర గణపతి. నం, వి, ఇ. పుం. వినాయకుడు. 

గడ్జికిట్ట. ద్వం వి (గడ్జిశావిట్ట) వకీవిశేషము.. “సీ. గాము, సం, ఏ. అ పుం. 1. సమూవాము ఢి. 
పికిలివిట్టలంగ డ్డి కిట్టల నోరలుబంగరుపిచ్చికలు. , పృకుథులసమూవాము; 8. 'నేనావి శేషము. (ఇస 

రకిక. ఆ, ఆ. ౬౭. (శ. ర పాం) వదేశురధములు నన్నియేశుంగులు చెనుబది మొక్క 
గడ్డిచొద్దు. చే, ఏ. (గడ్డి బొద్దు ) 1. చుట్టకుదురు. | గుజ్జములు నూటముప్బదియేవురు కాల్య్వురును గల 

(శం రు); 2. బండెమోయద తిసికొసిరాః దగుపెద్ద; సేక్స శీ, ఛందోనియమవిశేషము. (మ గణము, 
మోపు. “గీ. గడ్డిళొద్దువలెళు మేను గానిపింప” | మొ) 

పప శ 05 మ ఇటే 'గణయత్. సం. శత. గణించుచున్న 
గడ్డు. జే. ఏ. ఆధిక్యము. (చూ. గడ్డుకొను) విణ | గ్యార్రా త్ర మః సం వి అ న వెక్టురాత్తుల 

l. ఆసాధ్య ము. ఉదాఃగద్దురొగము; డ్రె ఆధి మ కా. న్ 

కుడు. “సీ అలు మైనచానియి. ల్లాక్కమింపల | గణర్రూపము. సం. వి అ. పుం జిళ్లేకుణీ. 
జాచుం దనకు డర భాదములు వట్టు.” గణవోనము. సం. వి, అ. పుం. చోర మనుగంధ 

రామలిం. ౨౩౨. ౨౬; లి. కష్టమెనది: వో దృవ్భముళ. విణ. (ఈ. ఆ. అ) చెక్కురను 

ఇవి చాల నడ్డుదినములు- క" విణ. అధికము గా. వరివూసించునది. 

(చూ, గడ్డుజుకు.) గణాబా. ను. వి, న్, పుం ఒడ కెబుగక గంతులు 

గద్దుకొను. జే. ఆ. క్రి- (గద్దు4కొను.) అతిశయించు. చేయువాడు. (ఇది యాంధమునమ్మాత్ర మే 

“వ యాదఃవతి మేదో మృకంబు కెడ్డున గడ్డు శుక, 3, ఆ. ౧౮. 

కొనిన పూహిదిత్యు పలువపరుసయ౦తంబున నుప్ప  గణాధిపుండు. నం, వి, ఆ, పుం. 1. వినాయకుండు; 

తిల్టు త్రుజ్ణమెబుంనలు , ..” భీము, ౫, ఆ. ౯. 2. శివుడు; శ. దికగణమునకు నాయకు డన 

గడ్డు జుకు. డే. అ. శః (గడ్డు ఉబువ.) మోంద బడు? వాడు. 
“వ. , ,గడ్డుజుకనీక యడ్డంబుగా నొడ్డుకొనియెడు | గణి, సం. వి, ఇ స్తీ = 1. వెక్కిరించుట; 2. (వద నౌ 

జదురుపిడికీలి వాయం దట్టి...” కఖా, దులు _ వెక్కిరించుచు సొంగ వేదాధ్యయన 

3, ఆ. ౨౬౬ రాఘవ ర, ఆ. ౧౫౨; డి. పొణీ|  'మొనర్చినవాండుం 
పోవు. “వ... .అడ్డగించి నించినయొడువలబకు | కచ్చ సం స క్రి (రూ గణియించు. 1 

సడ్డించి వెడ్డునం బడక గడ్జుణీకియు మృగంబులు | శజ్టంచుం. “పీ, , పరమాణంగణము. గీ. మైన 
== ఊ వారి ఈ ఆ. ౨౯. గణియమింవంా వచ్చు. గాని వినుము, తత్కృుత 

గడ్జెనబొకడ్డ్. జే. ఏం చాల క్రీ డాఎశేషము. ఉర గడ్జౌన యుగంబులోవలిదై క్యమథన, కృతచరి కంపు 

బొడ్డీ యొక్క-సీకొక్కు...” వాంస 3, ఆ లన్నియు నెన్నరాదు. ..” వరావా. ౫ అ రోజ; 
౧౪౬ (జ్ర. పాం గడ్జెనబొడి ముద్రి) ర ఆలోచించు. “శా దారస్వీకృతియుకా 

గడ్భారము = గడియారము. (భా) దయాభికతియున్.,,దీన దా, సీరాజీనుతబాంధ 
గణకుండు. సం. వి. అ. పుం 1. బోస్యుయు 2 ఛా తురజన శ్రే ణీసమృద్ధాన్నన, ఈారో దార 

Ce జే హాం జ pe గ్రామపులెక్యులు వ్రాయువాండు, క రణము, తయు న్షణింప గృహికిక ధర్మ ంబు లుంద్యన్మ 

గణగణ, చే. ఏ. (క, క కణకణ) ఫుంటాధ్వని, త్రిన్”” మార్క. 3 ఆ ౧౮౪% త. లక్యు పెట్టు. 
కను: రణము, “సీ, గణగణ మొంనూలిగంట | చ వరద నిరీవా మోగిజనవర్షనుపూ జిత సీచదా 

లుదియ.” చ్రబంఫ ౧౮ బ్దముల్ , నిరకము నంతరంగమున నిల్చి భవక్స 
a క్రి 2 గ వ 
గణనం సం, వి, ఈ స్త్రి 1. ఎన్నై క్; ప. తలచుట. దమ్యగ్రృవోపిక, స్ఫురణ: దనర్వునన్ను నలతిమూథు 

గణనము. నం. ఏం ఆ న శ లెక గ్రా పెట్టుట; 2. లవిద్యులం మున్న మంగళా, వరణుం డటంచుం 

శలంచుటు. బల్కినభవన తి జే గణియివ నచుంతాం' బోగ. 
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ర్క న్యం, ౧౭౫; ఉ చూచు. “టా ఎక్కడం ' గణ్యము. నం. వీణ, (అ. ఆ. అం) 1, అెక్కింవందగినది; 
జూా చినకొ జనమడేభతురంగమనోజ్ఞ రావ మ్రే' 2 లత్యుము నేయందగినది; 3. గణముల? 
చక్కి_గణించినన్ వివిధచామరభూవణశకేకనద్యు . చేరినది. 

తుల్...” ఇందు ౫ ఆ, ౬౮? ర్. చెవ్వు! గకేవడు. మి. అ. (క్రి. (గతముగావడుం) 1. కడచుం 
“చ, ..మౌనిని యతిధర్మముల్. శ్రుతి గణించిన! (శ ర) ద చచ్చు. “ద్వి. వాతశేషు లగురాక్ష 
భంగిన యేునుం జె! ఎతిన్. [99 భార. ఆను. ౫ ఆ ఇ. సావలి వెచ్చ, గక వడ్డయమృహవాకాయునిం దలంచి 

౧౬ ఉరా ఇ ఆ ౧౯౯; 6. పొగడు రం రా యు. ౨౭౮ 

“మంజాలగతిరగడ, , వారికే కృంబున చెలకొొను ' గతము. నం. వి, ఆ. న 1. పోశ; 2. నడక; తి. 

ho గణింపుచే.”వాంన.ర,ఆ.౨౦ 3, విధము. విణ, (అ. ఆ అ) 1. పోయినది, 2. 

గణికం గం. ఏవి, ఆం స్తీ 1. వేశ్య; 2. ఆందేనులన. కడచినది; రె. పొందంబడివది; ఉం. తెలియంబడినది; 

రె. అడవిమొల్డణ్; &. ఇల్లీ. 
గణి కారిక. సం. వి ఆ స్త్రీ వెల్లి, 'గకముజేయు. మి. ఆ స క్రి (గరముకాచేయు) 
గసణినము నం వి అన మ, లెక్క; రి, శిక్ష! చంపు. “దం ఖండిత మలయింతుగ కము 

శాస్త్రము; రే. నశించుట, వీణ. అ, ఆ. అ నేయుదును,గాక సైరింతునే. , పండ్లొ. చర్వ+ 

ఆక మ ల. అదా. 

ర చచ్చినది అంట 

లెక్సి_ంవబడ్నది. ౫౨౧. పు. 

గణిత. నం, విణ ASD న్.) |. గణికశా స్త్ర జ్ఞుండు; '౫తాగకము. నం, వి ఈ న రాకపోకలు. 

ది. HEA AO గతానుగతికుండు. సం, విణ, (అ. ఆ, ఆ) ఒకరు 
గణుతి. వై. వి (సం. గణికకు 1. ఎన్నిక. కీ (ప్రవర్తించినటులు వ్రవర్తించువాండుం 

పెషంోలుకాండ్రకు జనసమూవాంబాలగణుతి | గలి. నం, పీ ఇం స్తీ" క. పోక; 2. నడక; తి 

చూచెడునాయో క్రభుండు. ” జాంస, ౨ ఆ.! మార్లము; డీ. ఉపాయము; ర్. ఎజుక; భానము, 

అరా 2. పొగడ్త. (దూ, గణుతించుం;) 3. 6. “ప్రమాణము; 7. శనారిపుంటికంటి,తోన. 

లత్యుము. “సీ. కసవుమోవరిగాలి గణుతియే మా! (శ రల లీ. స్థానము; 9. దిక్కు. “గీ, ,, ఆంద 
కంచు నగినట్టు వదనఫేసముల రాల్పూ.” శాం, అకు నీవ గతి క యన్వ్యుం డొకండు నీకు 

, గలి యానె నసకలలో౩కైకనాఖి” దశా, ౧, ఈ 

గణులించే. వై. స క్రి. ఓ. కలదు. “ఊ...మ్మా.... ౧౯౬౨ విధముం “గీ, ..వీర్వ మేమిగతిం బల్కినను 
"తెచ్చనవ స్ప నకోటి గణులించం గృ తార్థకం బొండా ద్ యొల్స మనము, ఇ పొనవలయుం. ఫై భార 

Shit నిర్ణ. ౭, ఆ, ౧౪౬. భార శాం. ౫, ఆ; వీరాః ౫ ఈ ౨రా౫గి. ద్వి, వారిశళ్న. భూ 

sees రి, ఫౌగడు. “సీ, గణులింతు నిరవద్య ' ౧౫౧. వం 

గద్య వద్యనిబం వవ లోకి క్షీ స్థాణు భట్రబాణు. 5) | తించే. నం, అః క్ర" l. కడచు. *చ,..నొ బ్బున 

భీమ. ౧, ఆ. ౭. భాగ. ౭ స్మ ౧౨౦; 3. సమయంబు సం బోలె గతించెం బరాన్న 

లక్యు పెట్ట పటు. “ఊఉ. దిన లేచి పోయె గణుతించక భు క్రులన్ *” భర వైరా. ౪౭; 2, చచ్చు. 

ar ఆ, 5 

వాండు వి విరోధలగ్ధిడై యగ్ల్గలికంబుగన్ , . నిర్వ. (శ రు) 

కి, ఆం ౧0౮ [(ఈ రం) | ఇతిగొను. మి. ఆం (క్క. (గతిశకొను) వీకమగుం “క, 

గణెము. దే. ఏ. వేమధారులు ధరించెడిలక్క_సొమ్మ కలికివరుమదనక దనస్త పుం, బలుకులకలకలము బెడంగు 

గకోయము. సం, విణ (ఆ. ఆ. అ.) గణసీయము. | వడుమేఖలము, వ్వలరవళిః దగిలి గతినొనం గల 
గణేరుకు నం వి, ఆ. స్తీ * త కుంబెనక ల్తె; రై!) కంక8రకంబు సలుప్రగనుకము గనియెిన్.” 

పనిక_త్తై దాసిం భౌగ. ౬ సం, ౯౯. 

పు. సం. వి. ఊం పుం. కర్టికారముణి. స్తీ 1. | గతివడు. మి అ క్రి, (గతిశేవడు) హ్రైక్టించు, 
= ఫి ప: ఆలడేనులను, | “క .వానితలం చెంచి సముక్క_టముగ ననలఆ 

2 



గతీ 

ములో నొక్కట వశము 

నీకున్,” 

8/6 

వద్ధ కెల్ల గతివడు' 

గడ్డ 
ముఖ్, గదుకుచు నెట్టివారిం బొడగన్నను గుజ్జని 
న్నేవాసౌఖ్యముల్ , మదికి ననవ్యామె శునక 

గతిసేయు. మి. ఆ, క్రి,  గతచేయు గతియగు,|  మార్హమునం జరెియించుచున్నదుస్పుదకవు "లెల్ల 
కాపాడు. “క, గ కవ నిట్లు ద్రతికితి శీతి। మక్క_ఏిత: బట్టక తవ్వులు విండ్రు 7గాఫుతన్ 4” 

రాబులుగులకు చెల్ల హః దధై ఏం ద్షంబులు | వానీస్థం ౧, ఆ. 8. వి ఎంగిలి తినుట. (శ రల 

9:౫, ౫కి సేసిన యకనికీమునమంవొన వలనెన్. |గదుము జే స వ గద్దించు. “పీ, సాజ. ల్ 
చా. ౫% ఆ. లిక దిని యాము గ వ్షేమన్నోరులు కాదుఫోశతుం ae 

గతిల. సం, వి, ఆ. స్తీ, 1. వరుస; 2. ఏజు; శీ. |  గదుమం జూచు సొ ౧) ఈ ౬౯ ఆం భా 

చీము తృ. షో 

గరుకు = కతుకు. దే స కీ, 1. (కురకౌదులు) | దు దును. కొ (క్రి. (గదుముషాకొ అ ని 
క్ వ్ ag కొల -షకొలందిగా మ. యటం త. 

గృవాము నెప్పుడు ధిరుగుచు,వతిశయమున భు గ్జీ. 

శేవ మాతురమతిక్సై , గతుకుచు వీధుల SEE 

గలిపయసంవక్చరములు  గడితి నచటన్.” 
బ్రహ ౨, అ. ౧౨౦౪; 2, (నీ చముగా) తినుట. | 

(వి. 1. ఎంగిలితినుట, (శ, ర); 2. చిన్న | (శ్రా 
సొయిి, వ గ్ వ్య: గతుకుల భోం అదుటచేం గాలు | 

కొంచెము నొప్పివేనీనది. సొ 3 క 

బోయిన (బ్రశుకులు పోయినవి. (బ్రా. . 

గళ్ల, చే. ఏ. i) (రూం గ త్రము. క ర 

గర్తర, చే, వ. 1. ఉపద్రవము. (శ ర; 
శ్ మము లేక కలిసిపోయి యుండుట. (ట్రా. వా 

గ కరడు. ద్వ. అ. శ్రీ" (గత్తరగాపడునో ణే, 

ఛంగమగు, ఇదంపోవు (టాం) 

గర్తు దే. వి మ్మూకృగంధము. (ఈ రు 
గక్ళ్యరము. సం విణ. (అ. ఆ. అ) 1. పోవునది; 

ర సళించునది; శ. కడచునదిం 

శద సం, సి. ఆ, 

గదమాయించే. చే. + గద్దించు. (శ ర 

గదము. సం వి, అ, పుం. = రోగము; 2. ఉజుము; 

లీ. ఒకరకమువివము, 

సదాధరుయం సం. వి ఆ పుం. 1. విష్ణువు డీ. ఒక 

తర్క్రంధ రచయిత. 

గది. ఉధం చే. వి. ఇంటిభోవలియజ. (శ. రు నం 

విణ (న్, సీన్ ఎ 1, గద గలవాడు; 2. 

రోగము గలవాడు. 

గదుకు. చే. స క్రి, = కతుకు. (శునకాదులు) 
కొలందెకొలందిగా నాస్వాదించు, “చ కలిసిన 

నోరు వోయి యొరుకబ్బపుదొంతుల సక్పదార్థ 

శారదా మనా మకా 2 తు. 

am “ ర 
న ఆశ; 

గద్దదిక= నం 

, గద్ద. వై.వి. (నం. గృధ్భః.) బక్నీవిశేషము, గృథ)ము, 
వ్ గద్దగోరు. వై. ని. బె. (గద్దానోరు) 1. గద్దయొక్క. 

నురుC క కా? మో శన, ఒర తూల 

గమముకోొనుచు జెన్షరుమంగా” "యః సవ ౧౧. 

గదుకు. శే ఇ సిం దుర్వాపన. కః భం మందమున నోము 

కానురుండు మ్రుచ్చిలి యచ్చలమారC గొన్న ప్రాం 

జదువులు శెచ్చి కజ్జకరనాం ద్ర భరాం, క్రీము 

లంట నంటు నిల్ ,గదురు దొలంగం గీ రి యను 

గంగు దొళంచి,,.” సౌండు. ౫౬ 
ఏరా. 1. విస్సము, hes గలది. ఆం, ane 

వ ౧౦౨; 2. చెడ్డది, ' ణం పులితోళ్ళ వై నాఆ? 

బోసిన రక్తార్జ్రుకరకరోముక్తాళి గదురుకంపు గ 

ఒక ఈ 

చం ద్ర గ ఆ. ౧౫౧: కీ గదురుకంపున6 

శ్రే లదరం జేనెడుదాని, ,.” భాగ. ౭, సం. 
ర3౫. ((కంగ,వర్ష్ణము 

గద్దదము. సం, విణ. (అ. ఆ. ఆ) డగ్గు థ్లికపడినది 

గద్దదస్వ రము. సం, పి, ఈ. పుం i. డగ్తుత్తి కవడిన 

కంఠధ్వని; 2. ఎనుంబోతు. 
ర్డీ పె డగ్గుత్తికః పి. ట్, 

గోరు 2. ఒకానొకచెట్టు. (దీనియాకులు గద్ద 
గోరువలె నుండును) “వ.*.ఇప్పు కచ్వురమద్ది 

గద్దనోరు.* మొదలు ళం బెక్కు తెజంగుల్నమాంకులు 

+. పిన శకుం ౨ ఆ. ౧౪౯; 8, చోరసాధన 

విశేషము. (ఇది గద్దనోరువతె వంపుగా నుండి 

యొదుటి దొసికిం దగిలిం విన చోం బట్టుపట్టును) 

“గీ, కావు ములుబంతి సిక ముట్టు గద్దగోరు. వ 

తోలునివ్చెన మొదలు ముందుగ “ధరించి. స్ట 
(ప్రబంధ. ౭౬౯ వేం. పంచ. 3, ఆ ౧౯౯; 

శ. ఒక విధమైన గొ ౦డ్రెము. (వాం 



గద 
అ 

గద్దనం చే. ఏ. గద్దించుట, ఆం. భా. కృ. 30, | గద్ద జే. వి (గడియమోండః బజిచు కంబళి, 

గద్దజి. దే, వణ, 1. నిప్ర్రణండు. “డ్, గద్దజీయోగ వగ బటువ్ర గడ్డి యల్నపై: జట్టుగద్దిగరీతి జఘన 

హృక్క-మల గంభరసాను భవంబుః వెందుపె. 'జేశముల హీజారు లమకలో కవల, ౧, ఆ ౮౯౬ 

న్నిద్దపుగండుండేంటి......” దాశరధీ. శ ల! పవల, ౨, ఆరా 
t “చం కరితురగాధిరోవాముల గద్దజులై. విలంవిడై | గద్దియం వై. ఏ (నం. ఖట్టిక్రా 1. సింహోననము. 

లందు చేర్చరులయి, . చం. లా, ౨, ఈ ౫౧౨; అస తతి యువి: కచ్చి త్రొలితొలిగక్జియ సడ 

2 పాగరు గల; “క ఎద్దులు మజుఃగులు' వట్ట్రబద్ధుః 7గావంచు-ే...”పహరి ఫూ, ౧, ఆ. 

“గారం జని, గద్దజు లై చేరు పెచ్తె కంబుల నాలో, ౧౦ దెం వారం ఏ, మూ ళోం.2 క్రీం = ఆం, ల ద్వి 

; ఇ ఠి కున క్ మృుండాడి వలు , న న్ వక నుద్దవిడి నొంచిరి” య ౨ ఆ. గలా వరమ | brs లి స గటి es స గ్ కత 
65 Pa ॥ గవి మలీద వొదురాగావింకు: అగ్గి అం ౨౬౨. 3, దుష్ట్రము ఊ...కేద్ద వాసీమ గెద్దియ చాకట w= యట వ మ్తంగావి cea 

వసింపసీయ దీ, గద్ద గద్ద వ్య కలకాలము! బోలు నెత్తమచూకి. వమ న న వ్ర, థ్ 

ద శో డై 
పోరెడి,.,”” ఊఉ రా Cy అఆ. ౨౩౦. కీల (న౨. గద్యాణమ్ వవహ, ప గద 

4 నః ౨ పి “డముం. '" వెజటబి గదు 
జీ9 ఆ. ౧౦% శ్, డట్టమైనది, క ల జీ ర్క డ్డము క్త “వెశలి గద్దువ మూవ 

యక మగుచక జాళ్గగికియ=వరి నద్దజియంన వీడియంబులు చేసీ కాంచం. జెంచలు మోవం 
డ ( క 

కారమున్”' వుం ౧ డవ n= 0. గంద మలం:దిలి కక కో వూ కక పార్వ Cor 

చ ఆ, ౧౬౨. 

గద్దణీంచే. "జే, డ్ ర్క" గర్జించు, గట్టిగా నజమే? 

a 9 ఖాలి 

“కీ క్షక్రినజాలము చెట్టు గాలించి ముక చోజః గై. చుం మి (నం ఖట్టికాా కే. సింజోసనము, 
జ 9 ౫డిమిమై తొప్వచు గద్దజించు. ” వా. వరావా, 

ర ఆ, ౮, | 

గద్దణీ కాడు. దే. విణ. (గద్దజీశాకా౭డు - స్వార్థ. 
మున) గద్దజితనముగలవాండు, దిట్టం డం, 

ఇట్టిబ) ల్లద్దజీకాండు వాంజిని జగంబుల గెల్బుట, 

యేమి వింత, . ,”అచ్చ. Cen ౧.9౨. 

గద్దలీకనము. జే. మ్ l. ఎజైర్యము “క్ల "పెద్దప్పులి 

వెడలి చనె నని గద్దతేశనమునను నక్కుకదు 

పులు పొదలో, నుద్దవిజిం జొచ్చి. చిజుకల,' 

వ డి a ~~ చ a2 యొద్దం బడినట్టు లయ్యె నోయమశేంద్రా.”, 
దశా రో అ, ౪ం 2 పొగరు, *వ...వదములు, 

ఖండించియు మశకలి గద్దణీకనంబున గద్దించిన | 

“కీ ఉఊచికంబు లగుపో ౨బుల నాగా 
దటి 

కతిభ_క్టి నాదరించి”” విక. 5 ఆ ౯ హరి 
3, ఆ. కం. 2. పీట. ఆం భె దర ౧౬ 

లే. సోజె. (శ. ర క (నం. గద్యాణమువరవోి 

డక్ 

బంగరునాణెము. “పీ. చడిచేలమొదఫవులు వదివేల 
గైల వసీంజియం నిమ్మవో వతుల కిము,” భార 

ఆరం ౨ ఆం దె రర, (శం రం సాం ర్ గద్యము. 

(వ్యతి. వదైముం ey 

. గధైపౌంకము. ద్వ నిం (గడై+పాంకము కకుపు 

నకం దనన గొరపపుమాట. “సీ కలవి లేనివి 

కొన్ని కొలుపునం గూర్చుండి గడ్జెపౌంకము 

చెచ్చ్పనలరుగాకలో చందా. ౨, ఆ. రా (శం ర, 

పాం 
వదవి దిసి పండి వొడిచియు.” | నుద్ద స్ట సీ వందిపోట్లం బొడిచియు | గద్యము. సం వి, ఆ న, వచనము. విణ.(అః ఆ, అ) 

వరాజాః, ర 'ఆలలారః చెప్ప౭దగినది. 
re fe a | 

గద్దించు. జ్, లు క" అవలించు. da గవి నున్న నదాంకానుం, నం, పి ఈ పు 1. వరవాకి, రం, నలువది 

పులిం గన్నం గదిసీ గద్దించి గొబ్బున నీచ్చి యొని ఏ గురివె 
a) 

ఫ్ర 
ఎదగింజలయెత్తు. 

లేనోపుప్తోడ శేరు ఉ రా. ౨ ఈ రోం | కనన చే, ఏ, 1. కాలుట (మేలు యంవలియను 
రామా, ౧. ఆ. ౧౮౪ 

గద్దింపు. చే. వి (గద్దించు. ధా అదలింపు. “గ్ 
ఆకనిగద్దింపులకు భయ మందువారులో కవల | 

౨ ఈ ౬౯. ఆం, ఫా తృ, 0. | 

కరణము. “సీ, వేసవి గనగన వేలపచ త్రాకిడె 
నగి నల్దడ మండ నరులం జాచి.” నిర్వ 3 

ఆ. ౬౩3. 2. కోవమువే ముశికడుటయందలి 

యనుకరణము, “క, అనుటయుః వాంను:డు 
cd 



గన 573 గన్న 

గనగనం, గవలి. +” హారి, (ఆ ఆ, ౧౯౬; ; గనిక ట్టు ద్వ. అ. క్రీ+ (నని? కట్టు) గడ్డకట్టు. “వ, "28 

విభా గనగన యకుకోంతే గలది. “వ. మవ్వంపు 

దివ్వైలవలె నివ్వటింంగనగననిమణులడై ... ,4”| 
ఊఉ. రౌ. 3, ఆ, ౧౦౧. పూ, ళో, ఆ ౬౦. 

గనగనలాడు. చే. అ, శ: (గనగన rr 
“నగన మండు, సొనందోం ౨, ఆ. ౬ 

గనవ జే. విణ, “పెద్దది. “సీ, 
వెను గని కొండ, కరణి నొంచె భెనుండు. 

కాహుక_ర్ధరమునం” నారి. డఊ. రో, అం _.౨౧.౨౨. 

భార. శాం. ౫, ఆ. ళం. (దీనికి సమాసమంే 

ప్రయోగము కన్నట్టుచున్నది. 

గనవర దే. వ. గన్నేరు. (చూ గనిమెరు 

గనవరాకులు. దే, ఏ. బ. (గనపరశాఆకులు్ర) గచ్చ్నే | 
రాకులవంటియములయలుగులు. “నీ. wb 

కులు నిగిడి, Et కోధించి సిగలు విప్పిి 

ఆము. ఇ ఆ. ౭౮ |గనియు 

| 

| 

కావివెలయమేజు లురి ! 

గనము. వై విణ, (సం, భునమ్స అధికము, సాం* 

నీ, మాన. ర౯ 

గనయముః 1. పోకముడి, “సీ, ఆకయంబుం a 
యనువున గనయంబు చ్రీదులంగ మెలగి చొ 

కొదవ "జేయు, ఆ. నిక్క_రంబు,.=” భోర. శ్రీః 

౨ ఈ ౧౩౨౨. కావ్యా, ౬. ఆ ౯౦: 2. వింటి 

కొప్పు. “క. గొనయంబు చెక్క ద్రోదిన్క గన 

యంబున శెక్టకున్నం (గృమినతమకం బున 

విల్లు విడిచి వే లొక యనిమివళటు: డనికి వెడలె 

నడీదముం గొనుచున్.” పారి ర ఆ. ౨9౨. 

వ పలా. 

గనీ. వై వి, (సం, ఖని?) 1. ఆకరము; బంగారు మొద 

లగునవి స్రట్టు చోటు. “గ. .ఆధికశుభంబులకు 

భ వక్చే) ఫొదంబు గని కాడె చవానుచేవ” భార, 

శల్య. ౨ ఆ ౨3౯. హంస, గీ ఆ. లికాం; 2, 

బిలము, “చ. అనవుడు నివ్వురో త్తమమునందు 
మవోబిల మొవ్వుచుండు దా నను గుహి 
యొక్క 'టెవ్వుడును నవ్యముగాం గనుపట్టు 

నందులో, ననువము మైెనగుండు గల చందును 

చేను బిలంబు లుంణు న్కగ్లశులం జలించు: a 

దలై వడి నెప్పుడు వానిస్రాణముల్. "యె. 3, 

ఆ, ౧౨౧; 3, (సం. నుళకో గడ్డ, (చూ, గని | 

కట్టు) 

మన తము మ. 

దొకంగవాలీక క _క్తంబు లినిరి గనికట్టిన నిగరములు ల 
౮ 

హన వను. aor డ్, రగ. 

గవికెకంద. చే, వి, చాల్య కీ డావిశేషము. గన్స్ 

hae జొవ, బెండ్డవుంచవలలు గం గెద్దు 

లం గనికకుండ. ..*” వాంస 3, అ. ౧ర౬ి* 

గనికు. చే. ఏ. చిన్నగట్టు. “మం గనిమల్ దీజిచి 
కాల్వ లేర్పజది,..” బహు. ౨, ఆ. ౨౦. వను, 

౧, ఆ. ౧౫౮ 

గనిమెర. చే వి, గన్నేరుశ “ద్వి. గనిమెరథూం 

జాయ గబుగుసీ ర్కా_ షి నుప శాకి మో 

గాళ్ళ తో నొరయ.” ద్వి. వరమ. oe ఆ. ౨౨౬౮౦ 

పు. “సీ, గనిమెరల వరువమును గనకమయకదళి 

శరుకనువముల, ..” సాంబో. ౫ ఆ, ౨౩. 

గనియ వై. వి. (సం. కణిక) ఖండము ముక్క 

సిం జ్. జేతులు a బట్టి చిది 

మింపం దగు నని వదరువారు.” ద్వా. 3, ఆ. 
౬౦. అం. భె. ద్వి, ౭౫ 

వోటు: ద్వ. వి. ఆనవాలు వై తాళ్ల మీద వేయు 

పోటు. “సీ. ఛెడివంపుటడ్డీలు గలే గని 

వోటు కొండ గొ ధైముకట్టుగుండ్లరనము.” వరః 

మం ౫, ఆ, ఈం, ద్వి, వరమ ౭, ఆ, ౫౧౫, ఫు 

గసీబు, చే. వి. ఒజు. “చ కలకల నవ్వునుక నృవ 

శిఖూముణి పూన్నుగనీబులోని యి్యిట్రలపు 

మెలుంగు(జాయల  'బెడంగుణగటారి జరీన దూసి 

“,"” ఉం. రా- ౭, ఈ ౨౧౧. 

గనుఫు, దే, ఏ. వెదురు చెజకు మున్నగునానియం 

చెడచెడ చేర్చడీ యుండుముడి, వర్వముం ఆం. 

భా. డిం. ౭5. [తోడ ౨ ఆ. ౭3. 

“సీ, ,కనుపారురనదాడి గెల 

గెన్నిర దే. వి, కరవీరముళో, “రగడ. ..వలదు తేచి 
లకు వంవకు గన్నెర” రాజ, చ ౨ ఆ. ౧రF౯ 

జహు, ౨, ఈ ౨౧. 

గచ్నిరాకము. దే. వి. (గచ్నిరు4ాఆప4అము) గన్నే 
రాకువంటి ములుగ గలబాణముః. “వ అట్టు 

తాంకటయుు నకండు గన్ని రాకములం ase 

పణీచె, +.” 'భొరః భీమ, 3, ఆ ౨౧౯ నైవ 
కష, ఈ బలాః 

గనీవ్ 



నన్నె 

గన్నెరు జ గన్నేరు. అం. భా. ద్వి. ౫౩. బం ధాన్య ' శబ్బాటు. జే, వి. కలక. (శ. ర) ఏణ, వెల తక్కు 
విశేషము, వెంక. మార, oa 

గన్నేరు. జే, విం కరవీరము మ లర గన్నేప:ంబూం:; 

జాయః _ గనువట్టుజిలువైన. సలిలకాషోయ 
వన్హంబు: గట్టి నెపం య అ, 6౧౨ దె ఆం. భా, | 

ద్వి. ౫౩3. బె ఢాన్యవి శేషము. సాం. ని మాక, 

అగ్గి అం 

గచ్చళించే. డే స శీ పీల్చు. (గృహంచే. TEAR 

పొత్తి సొరసినమృగనాభిమృగి చెత్తురులు గచ్చు ' 

లించిననెలవు లయం రా, ప క ఆ. గరా 

గప్పాలు. దే. వి (పాం, గవ అలతిశయపుమాటలు. ' 

(శ ర 
నగవు బే, వి వానవకొట్టుటయందలియశుకరణము. 

“రగడ. కచ్వురంపుటనంటు లివిగో గద్వుగవ్వునం 
దావిః జిల్కె_డు.” కిరా. 3, ఆ. ౨౦. 

గవ్వున క్రి. విణ ద్రు. 1. క్రీమ్రముగా. “సీ. వట 
చితి, తా కారపతి రేఖకనురాయ విప్పు జెప్పలచేక ' 
నప్పల్లించె, నవ్వ్పళింవ:గనీక గవ్వునం గనుదోయి 

స 93 సి నలమి హైయుడ లజ్జ యడ్డక ట్రై. చంద్రా, సే 

ఆ. ౨౨౨; 2, ఆకస్మి కముగాం డా గవ్వున 

వ్రాలంగా దివురుకైవడి నుబ్బున నిబ్బరింపుచున్. ఎ | 

చంద్రాం ౬* ఈ ౧౫. 

గబగబ. చే. వి. వరుగెత్తుట మున్న గువానియం దగు 

ననుక రణము. (వ్యవ) చాడు గబగబ పరు శ్రి 

వచ్చి నాఃడు. { 

గబీలు. డే. వి మందుట' మున్న గువాసియం దగు, 

ననుకరణము, (శ. ర 
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పొందక దండ నిండి.” 
మూవ 

. వార 95, ఆ. ౨౩; 8. గొప్ప 

హారి. ౧ ఆం రోగా “క, ఆబ్బుకము” సిచ నొక, 

కబ్బము గావించి చానిం గైకొని కీక్త ల్ ,జొబ్బిల 

నందలకీరొ నవు దద్భి జాల మొన రు: గడుముద 

మొవవన్.” ఆకంద, పేక ౧౯ క, దీషయు* 

చూ. గబ్బిక్రనము.) 
ద్ 

గబ్బిడా. చే, వి తల కిందుగా వ్రైలాడునొ కానొక 

పక్షీ, గబ్బిలము. సాం ని. తిర్య ౮౧. 

గబ్బిడాయి. =గబ్బిడా. గబ్బిలము. ఆం. భా, 

ల 

గబ్బికనము. ద్వ. వి. (గబ్బి 4కనము) 1. గర్వము, 
“సీ,..రాచ, బిడ్డయై యుండి గబ్బికనం "బెం 
గండు... ””ఊ వారి. స్వ ఆ. ౨౭౮ వరమ Dy 

ఆ, రజ; 2. ట్రై ర్భయమ. “కీ ఒగి నిరాయుధ 

హస్తుడై యొక్కరుండు, కారయవనునికడ కేగి 

గబ్బికనము వెలయం దనయేరు చెప్పి గర్వించి 
తన్ను: దజీమి వట్టంగ నోపినం దగిలి రము. చ 
ఆనుటయు , ..” వి, పు, రా ఆ. ౧౮, ౧౯. 

ద్వి 

mw గబీలుమను. చే, అ క్రి. (గలీలుశాఆను) మండినట్లగు, | గబ్బిలము = గబ్బిడా. “కీ. ౫బ్బిడాయి యవంగను 
పుతపించు. “*క....ఐలనిం గనినంతనె వ్యా,' 

చెందన గభీలం మనియెన్. , ౪” అవా, 5, ఆ. | 

గప్పిల మనం చ్రైలపాయిుక శెన్నొందు దతళికమలో 

ఆం, భా ద్వెః బారి 

ర (ప్రంతవ్రతి. పా. 'భగీలుమనియెన్” కా క్త | గబ్బికాయి = గబ్బిజా. “ఫీ, గబ్బిలము గబ్బిడా 
ఇపతి. పా 

గబుక్కున, డో వి. డఊటుకుట మొనలగువానియందలి 

యనుకరణము. వ్యవ. వాడు గబుక్కున చటిలో 

నుజికినాండు. 
గబును. దే, వి కవటము. ఆం. భౌ. (వ్ర. ౧౩6౮ 
గబ్బరించే. జే. అ. డీ గబగబధ్టని చా యు. ద్వి. | 

బొబ్బలు వొడుచుచుం బోంగచుమాణు, గబ్బ ; 

గబ్బెలాయి చీకరా యనంగను చైలపాయి 

కాఖ్యలు వెల్లు... ఆం. సం తిరు రాం, 

గబ్బిలి. డే. ఏ. చెం పిడికిలి. ఉదా: గబ్బెయకూర తే. 

(శ ర 

గబ్బి వాడు. ద్వ. విణ. (గబ్బి + వాడు గబ్బికనము 

గలవాడు. “ద్వి...వడుచు, చనునుబ్బి గోరి త్రి 
చనుగబ్బి వాడు. అ, ముక ౧, ఆ 3%. ఫు 

రించుచు, , పండితా, పర్వ. కోరాక', పు, ౨ వం. | గబ్బిసం బే, వి. ఒకానొకమూలికళి, (శ ర) 
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గొ వ్ నబ్బు, యం చే. వి. 1. గంధము వాసన “సీ... గభ నీ సం, వి ఇ ఉప ఆగ్నీభార్య. పుం 1 
పాలనబ్బు చంద్రా. ఈ ఆ. రారో ఆం. ae సరు నడు; 2, కరము 

( ౧౦౬; 2 డర ంభ్ధమః. “దీ ఏడ రేక, గళ్ ప్తి సీమంతు'డు. నం, వి, ఆ, పుం, సూర్యుండు. 

కజుచు మ్రేలెడుళిబ్బిజీలో గబ్బులు వెదచల్లు' గశ్ళీరము, సం విణ = య. విణ. 
గర్భళ్భవాము క్ చంద్రం 5, ఆ. కోరాం దె. వి. 'గఫీరిమ. సం, ఏ. న్, పుం గాంభీర్యము. 

(సం. గర్వ క గబ్బు). 1. గర్వము. “కం గమకము. ఉభ, బే, ఏ. ఓ. యత్నము, “క గమక 
నిజుకపు బొలహ౨ఎకయు, గొబ్బునం చేజంబు : మున సెదురువగకురం గొమరుం బాయముల 

మణెయు: గోల్పడి నతుఃడై, (బ్బన నవగో' 'వేల్పుంన్ గొమ్మలం గడుం జ్యాట్టములంగం గార్పెడు 
విప్రుడు, నిద్బితితో నొడలిగబ్బు నెడి వశిం జని! 

యక్. స భాగ. ౧) స్కాం, ౧౭౩. బస ౬, అఆ. 
౫౯ వం; 2. (జంకువుల్స మదము (చా. గబ్బు! 

వెంక మెకము) విణ. గాఢము, దట్టము, (చా! 

గబ్బుచీకటి ) 
గబ్బుకొను. డ్య. గ్ శ్రీ రబ్బునకొ ను గబ్బుకల 

దగు, పరిమళించుో “డా గుబ్బలివట్టి గబ్బవలి 

గుబ్బల జొచ్చిలుతానికుంకుమన్ , గబ్బుకొనంగల | 

జాలం నెదం గప్పిన చెల్బ్టలివ మ్పైవచ్చడం, బబ్బు | 
రమై తనర్చ...వచ్చె మహేశు: డదత్తజిన్.””. 
దశా. ౨, అ ౬౯. (కారము. (శ, ర), 

గబ్బు చీక టి. డష విం (గబ్బు-చేక టి.) గాణాంధ 

గబ్బుచెంక ఇ మెకము. ద్య, నిం (గబ్బు చెంక +? మెకము. ) 

మదము చెంపలయందుం గలజాతువ్చ, వీనుయగు. 

యక్ గబ్బు చెంకమెకంబు గట్టి కళవనంబు కుబు | 

సంబుగా: జేసికొన్న దంట.” ఆ ఆం. ఛత్ర స 3౭. 

గబ్బుడేజు. ద్వ. అ, క్రి. (గబ్బు లే అతిళ్ల 
యించు. “సీ. మెజపులే మిట్టలై మిక్కిలి 

బటుపు లై శాలు న్నులచెన్ను గబ్బుచేజు, స 

పాండు, లి ఆ. ౯౧. 

గబ్బుషిౌణు. డ్య, శ్రీః (గబ్బుషామోజుఎ) గట్టిదగు, 

ఎన్టీ పచ్చబంగారు కుప్పలు సేయగాా రాజె 

గబ్బుమోటీశవీరిగుబ్బలం దు” పొందు, ౧; ఆ. 

౧౧౭. 

గబ్బులులప. డే. వి ఒకానొకశకునపువశ్నీ ఫొసం 
కము.” ఊం మానక యుచ్చీ గబర్భలుగు మాటికి 

మాటికి. గ్రొల్ళెం నొమ్రమై..,.” వార ౨, ఈ 
౧౮౯. ఆం, ఫె దిష్టి. రొ. అము ౬, ఆ 2౬. 

గబ్బెక్కు_. ద్వ. ఆ జీ (గబ్బు ఎక్కు.) దట్టమగు* 

“డా. = .గ్యబ్బెక్కిన మబ్బు శైలగుహ వీల దిశల్ 

వెలునెంచబి,,.” వేం ఫంచ 3, ఆ. ౧౦౭. 

చరుపు...” యః ౧, ఆ. ?౯౨.సా, ౧, ఆ, 

౧౦౦; 2. ఉఊళ్చావాము, “మ. గమకంబుల్ 'నెడి 

శెదువుల్ విడిచి...” ఊ రా,౨, ఆ ౯౧; 

3. చై పుణ్యము. “క. కలికి వరుమదనకదనపుం 

బలుకులకలకలము బెడంగు వడు మేఖలము,వ్యల 

రవళిం దగిలి గతిగొనలంగలకంఠి రతంబు సలుపు 

గమకము గనియొన్.* భాగ, ౬, స్క ౯౯; 

డీ బలము. “సీ,.. తాటిదండములు త్రాయంగ 

శెట్టలగమకము.” బంధ, రావి ఏణ. 1. అధి 

కము. “ప,..అకని మింది తమకంబు గమకం భై 

పర్వ నతనీమదియు6 దనవయిం దగలుటం చెలిసీ 

శ" యి, గ ఆ, ౬౫. చంద్రా. ౧ ఆ, ౭; 2, 

మనోజ్ఞ ము. “దె. అందుల బంగరువారువుచి త్త 

రువ, ర గాం దీర్చి వారినసీలకరఠుల, గమి 

గమిచినవటికంపుసింగములు గమక మాసోపాన 

గతుల నేర్పజచి”” రం, రా, బాల. ౭౩. పు. 

౧౦. వం, రావి, 3, ఆ, రార; లీ. స్లూలము. 

ఆం. భె తృ. ౨౦ సం ఏ. అ పుం స్వర 

న్యాస భేదము. హ్ (అ. మీకా. ఆఅ 1. 

తోవ జేయునది; 2. నిరూవణవేయునది; శి, 
వెట్టనది. 

గమకముగొను. చే. అ. క్రి, (గమకముశకొను) 

యత్నించు. “క వలికద నని గమకముగొనుం 

బలికినం గడు నలుగు విభుడు చ,తివచనములన్ 0 

బలుకర డని నిలుచు.” భాగ ౭ సృం3 3 3, 

గమకించు, చే, ఆ. కి" కేం యత్నించు, “మ. గగ 

నారణ్యచ రాంధకారగ జముం గాలావ్వూయ 

వ్యాధుం డుచ్చేగం బట్టన్ గమకించి,.* భాగం 

౧౦. స్కాం, ఫూ, ౧౨6౨, శకాం. ర్క ఆ 

గళం 2. ఒప్పు. “ద్వి, .. చిత్రాంగి గనులొని 
UU 

మక్కి ఏినులింవ చారౌాసివిధమునం చొంగి, 



గమ 851 గ్మి 

నకం యర న కు నుండి... ద్వి సా, | వెలికి గమనించె నన డేవాకళ వెల్లలబాజే,” రం. 

౧, టు ౨99 పు, వె మ్ ళీ ఆ. 30; 3. రా. బెల, చలా పు. కరి +, కం; 4. “వేడుక వకు. 

కలంచు. “మ, .“వతిస్టల్ నూచినం దీరునా, “దా, నింత.వ్చ్ర నాదకోర్కె. గమనింకువు శెళి 

కమి యంచున్ గమకించు భీతి మదిలో: దగించు: | _ కవాక్నెశంబు.” శళాంం ర్క ఆ, లాం. (ఇట 

వెత శ క క క్ట ళ్ వ t స శ చ లే ౩కే గాంచున్ వెశన్.” శశాం రా ఆ హంస| శల: ఆని క క్రి ఓ గ్రకా 
౧ ఆ, ౧౦౪౦. ॥ రై, వాటే చం నా? 3. కడప్త; 

గమకింపు. బే వి. బిదరించుట. “చ...చి3 కణ 1 కు నః వించివపుడె రధ మమ 

మునిము చ్నటం చు గమకింపుల చే: గపీలుం గరర్భి | గును, జేదుక (టా? 

త్త ద్దురుకరకోప వదీవమునకుకా శల భాకృతిం జెంది ' గమనిక ఉన చే. వి ౬౩ “వ. = మృత్యుదేవత 

రందజుస్.” చం. రా. 3, ఆ, ౧కి యెత్తునం శాలువాక్క  శమనునగమరిక...” 
గమగమ. చే. వి. (క. గమగమ) 1. పరిమళించుట కాగ ౧౦. స్వం. ౧కెంరా నం వ అ. స్త్రీ, 

యం దగుననుకరణాము. “సీ. గముగను వలచు మార్హము; కడ క “కీ మం శ్రీవ _ర్టకముః డక 
wr 

చాక్కపుగమలస్తురి నలుం గడె నొకమదనాగ |! గమనికయుకు "ఎద ౬ శ్రైవనదానవిధభులం బహుళ 

యాను” రసీక. 

5౨0; 2. 

౧, ఆ, ౧. హాంస. 

ననుకరణము.” “పీ, ఎజ్జలాం 

కంబములతో. గట్టినం స గమరువా3 , ,, 
దశ, వ, ఆ. ౧౫౬; డీ, సువాసన. కక వలను! 

నలవిపణులమృగమదాదికము |! గమయల్ . సం. శ త్ర 1. నడపుచున్న; ఓ.పౌందించు పవన చాసనలం, 

గమగమలన్ ...కకు.” ౧ ఆం ౧ఠళి. 

గమగమించు; చే. ఆ. శ్రీ" గముగమ యని వాసన ! గమయికే. సం. 

“గీ. కచ్వురపువీడియపుందావి గమగ 
గమయు. చే. అ. శ్ 
1 

i 

గొట్టు. 

మింద” శేష. ర్క ఆ. (క. ర 
గమభము. నం వి ఈ పుం. తోవ. 

గమధుండు. సం విణ. (అ. ఆ. ఆఅ) 1. పోవు! 

వాండు, మార్దస్థుడు; ర, యా త్రికుండు. | 

గమనము. సం, వి ఆ న, 1. పోక, వెళ్ళుట; 2. గమాయించు. డే. ఆ డి 

వ్షయాణమ్యు; ఏ. పొందుట; ఉం రమించుట. 

త స సం. ఈ శ్రి పోవు, వెళ్ళు, ' గుం సీ, నడిచి 

నిం దండు శ్రి న్నరకావాళులు మ్రోయ గమనించె 

లిం ముం మ్రోయ. “వరాహా ౨ ఆరా. మి. ఉభ. జే. ఏ. సమూవాము. 

చై. ౨ ఈ ౧౦౬ 2. సంచరించు. “దష. వను! 

ఢేశునొద్దణె వదలక నీవు, వసీయింవం దగు నన్న | 
వచ్చితి నేను దలంచినప్వడు వచ్చి ధరియింతు 

రూపు, గలిగ్నియు బొడ లేక గమనించ నేర్పు” 

రం, రా, ఊ ౧౧౫ 8. వెలు పు ౧౮ వం; 

వడు. “ద్వి, అమృశతాంశురుచిలోన నడ లోక 

% ఆం! 
కోపించుటయం దగుననుకరణము. | 

“క్క అనుటయు వాంను:డు గమగమంు గనలి..*” | గమవీయమః. సుం విణ. (౪ ఆ 
ఉం వారి, ర, ఆ. ౧౮౬; 8. కమకటయం దగు! 

గాగినయిశువ ' గమము. స నం, వి ఈ. 

త్యాగములుశు లోకి, 

భార. అశ్వ ఈ, క, ౨౫ 

దగినది; 2. తొందందనినదం 

పుం, 1. పోక; 2. వమా 
గ 

ణము; తీ. తోవ; 4. దండయాత్ర; ర్. ద్యూత 

భేదము; 6. పొందుట; 7. రతి, పొందు. 

చున్న. 
విణ. (బు. త్రీ. బు) 1. నడి 

టో 

డు 2 పొంచించువాండుం 

wr? 
ఘుమచు ఏను వాననకి టు 

వించువా 

“న్, గమయుకలవంటకములతోం గాంకేజు, 

హీతమితాన్న బు: గబలించి శెల్లవారులే 

సాంబో, ౫ ఆ. ౨౯౬ 

గముగమించేు,) విమ 

లభించు, “మ. వరమాన్నం౦ంబులం. బిండివంటలును 

సూపంబుల్ గమాయించు చండ్లరసంబులళ్ , స్థ 

అని, ౧ ఆ. ౧౦౫. 

“ఆ, కవలవారుం 

గొడుకు గమియుం బెంచాలవర్దంబు. ఉం భార 

ఉద్యో. ౧, ఈ ౨౯. ఖీమ ౨ ఆ ౨౯. విణ 

సాంందృము. “కం నెలకి దగం దేజికమై గమి, 
మెజుంస లడరుదారసమున మిక్కిలి వడి చే, డెఆ 
మెజయ నురము నొంచిన...” భారం కర్ణ. 
3, ఆ, ౫ సం, విణ. (గ్* స్. న్ పోవువాండు. 
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ర చయ్యన అ ర డయ 

జొక్కి చేనలిం,బయ్యదకొంగు చాటునొను భర్థ 

కరం బవలంబయమ్టిగా, నొయ్యనం జే యూంక 

నాన యూ. అంటు అమ నిక్వధిన్ =” 
రామా. ౫, ఆ. ౧౦౫ దై. ౭౪, ఆ. 

కి. 1. చేరు. “వ. నీకు దక్క నన్ఫులకు నా, 
తాటక యున్న దేశంఖు గమింప నస శక్నంబు, ల! 

భి రా, బొల. ౨౨8౭; ర రమించు. (చూ, 

గమియించు) 

గమిగ తై. ద్వ. బి. (గమి+క తె అంతశవురవరిచారి | 

కలలో ముఖ్యురాలు. క్ట గమిక త్తెంతో నపుడా, 

నింపగ క్కు_నం జేతు: కవు మెఆి:గిం వారు ల గానం క్ట ఈ 
వ్రమదవ్రదమై యొప్పెడు ప్రమదవనముం 
శేరి యపుడు వ్రమదం జెసగన్.*” శశాం, 

౪, ఆ. ౧౬౦ 

గమికాయడు. జే. ఏ. (గమిశేకాడు) 1. అధివతి' 

“కీ, కయ్యాన జక్కులగమి కాని ముక్కంటి 

గుతిల వెట్టటలు వీకకనం గాణ” య 3, అ. 

ఒర భౌగ ౧ సం. ౨౧౫; 2. సేనాధిపతి 

అల్బ సేనాధిపతి. “క అక్కరణ బోరుటక్క_రి, 
Megs డ ముష్ట షర వ్థానిసిజేం 

వ్ర యాణముచేయు, , గమియించే = 

నోకళక్సి రవిచ్చ్భవిం | | 

౨0౦0౨. న 

గము 
జే 

గమిందు. వరాహా. చొ, ఈ ౧.9౨౭ 

సేకు. వె ఆ, ౮౬ 

'గమియంం, జే, అం శ్రీ దగ్గదజగ్లజగాం బెరుయు; 

తజచగు. “సీ. గురి వెందఫూంది:గకొదమ లల్లిన 
చోట గపురంపుటనంటులు గమియుచోట.” 

సాంబో. ౧ ఆ. ౧౭౭. స. క" క. అణంచు, 

పోగొట్టు. “ఆ, నడక చూపుచెడల నాళీక 

వత్రాక్షి, గమియు వాంసళిఖులగర్వ లేఖ 

సాంబో. 9, ఆ ౧౧౦; 2. అందిచ్చు. “కః వల 

విచారము జయమును భూలోకనుఖంబు "లెల్ల 

బొందల వచ్చున్, వాలికశరవిధి సీల్లినర లం 

గమియు రంభ నృపతికిం గుళలమలతీ.”” సాంబో. 

గి ఆ ౭౪. 

గము, సం, విణ. (అ. ఆ. అ. ఇది యు _క్తరవదమై 

వృ_త్తియందుమ్మాత, మే యుండును. 1. పోవునది. 

(ఉదా: మార్గ గము; 2. పొందునదిం (ఉదా: 

డేవాగము) 

గములుగొను, దే. అ. (క్రి, (గములు+కొలం గుంపు 
గూడు, “వః వజదలును వజదలపలన 'మెదలి 

పాజెడియేటులును నేజులవెంట గబులు తి శ్రీవ్వుచు 

bats శ్రొాన్నేటి ఇదురునడశమానం 

బులును...”” భాగం ౧౦ స్మ౦ వూ. ౨౫౬ 
డొక్కొాక్క కజకేటమునం, జిక్కు_౦గాసీక దలలు గమ్మత్తు. దే, వి (హిం, నమృల్ ఎ 1. చమత్మా_ 

చిడిమెం గినుకన్.” అవ్వ: ఆర. ౧౪ ఆం. ఛా. 

ద్వి. ౨౮; ర, ముఖ్యజనుండు. “గీ అనుడు 

నందులో గమికాం డు, రకనిం జూచి, చేవరకు 

నిట్టియక్కఅ: మ. (గాక యెన్నటికి మేము సీ 

సొమ్వుం దిన్న వార, మిందజుము నని తమమూంక 

'లెల్టం జూపి” పరమం ౫ ఆ, ౧౧. 

గమినూడు. చే. అ. క్రీ (గమిగేకూడు) గుంపు 

గూడు, “పీ రవి గ్రుంక ముకళించురాజీవ 
ముల: చాొసీ గడిహాడు తుమ్మైవకదు వనంగళ 

కవల, ర, ఆ ౧౨. 

గమికొను. దే. అ క్కి, (గమిగాకొను) ర్రోగువడు. 
“క జే ట్రొళవిల్ర ని విమతు!డు, స్ట 

హానిమేన నాట. దొమిది యమ్సుల్ , నూజేనుం 
బదింటం చొదివం, గాజీయగా మజియుం: బజి ప్రై 

గమినొవం దూప్రల్ *” వారి. ఉం ౧, ఆ. ౧౬౩౨. 

కాచ్యాః De యః కరం 

ము “క గమ్మత్తు చిమృనొకకథం, 
"దెౌల్పెళను,... వాంస ౨, ఆ. 

(శ రు 

(గువ్షజం 

౬ 2. వేడుక 

గమ్హను. దే. అ, శ్రీ (గముశేఅను వరిమళింమే. 

కై కక. కమ్ఫునగమ్మనన్వ లెన్ 
సెద్దనొచాటువు* 

గమ్మము. వై. వి (సం, భుర్మఃఎ చెమట. “వ. తను 
క్. జెమటలం గి గ్రికాతేని సిన మదనసూ మావిలన 
నంబునం ను పో ప్రోడతనంబున "నెంతనమ్హంబు 

మె నని జ ఇ "జలియకుండం gE లాలీ 
రుదు, , 47” చంది, 5, ఈ ౧౦౨. 

గమ. డే. వి, వాసనకొట్టుట మున్న గువానియం 
దగుననుకరణము. “చం కలవపుందావి నల్లడల 

గమృనంగన్, , ఊడ రా. ౬, ఈ ౧౬౧. డా 

గమ్మానం గన్నుసీ రొలుకయా నపు డిట్లనుం* 
భోం గొ రం 
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గమ్యమానము. నం, విణ. (ఆ ఈ ఆఅ 1. పొంకం! 

బడుచున్నది; 2. తెలియబడుచున్నది. 
గమ్యము, సం, = గకునీయము. 

గయ. సం, వి. ఆ. సీ. ఒకానొకపుణభ్యూకే కృ తము, : 

(ఇందు శ్రాద్ధము పెట్టికచోం బికృ చేవకలు 

తరింతురు గో న 
tr | 

| 
| 

గర్ 

మాన ఈ విణ. 1. ధూర్తుడు; ధూర్తురొలంః 

ష్. ఉద్ధతులు నొ ంట్టు పలుగాకు లందురుమిడుకు, 

రాక కాయులు శకులు గయ్యాణ లగుచు.” వాక 

౬. ఆ, ౧౦; 2. జగడగాండి. పీ. కలవాంలె 

కూకుగా మెలలెడుగయ్యాళి నిహుర కష్టము? 

జూాప్పుచెఆకరాళి.” శుక. 3, ఆ. ౧౮౦ 

గయము. సం, వ. ఆ. పుం. 1. ధనము; 8 గృవా | గయ్యాలించే = గయాళించు.. జే. ఆ. క్రి. ధిక్క 
| ము; 8, వశువశేషము; శ. అవక్యము. 

గయాళ్లము, = గయ్యాళము. (శ ర 

రించు. “ద్వి. ఆనంటికంబముల నయ్యాళించు 

తొడలు ద్వి. వారిశ్చ. ఉం 3% వం. 

గయాలి వ నయ్యా లి ye ర డే. ప, ధూర్త ర్హురాలు. | గరం ఉధ, జే. ap l. గడ్డ, ముద్ద, (చూ. గరవడు.) 

లక నట్టివా సీ కాం గయాళి యనలోను 

ధూ ర్రయోహెల్లీధ దోశయచుండు.” ఆం. భాం 

ద్వి ౧౧౨. సాం, ని మాన ౫ విణ. 1. 

చ్ఫూరము. “నీ నడలువడనికడి డిందిదాసంగు 

గయా, వక రానంత కల. 

అచ్చ. బాల. ౬ 35; 0. వదరుంబోతు. కక! 

బాలా వేలాగుల బతి, మాలిన విన కిగ్ణయాళిమ 

డంతులవెంటకొ, చేలవయి చసెదు., 

ఆ. ౯౧. కళా. రి, ఆ, ౬౨, 

గయాళించు = గ 

“ము. అనుచుం గంక కానిస్వనంబులు 

'బెడంై మ్రైోయం గాంచీకల, స్వనముల్ వీనుల 
విందుసేయ నుదుటుంజన్నుల్ గయాళింవ లో, 

చనవీప్తల్ చెలయగంగః బైకొను...” విష. 

5, ఆ. ౮౯; డి. ఆఆచు. “గీ., . = అమ్మవెల్ల. 

వింత చావంటిదానికా యింతమాటు (న్లో అని 

గయాళించుకొనుచు వాస్తాంబుజముల్క నలరు 

పావని దురదుర నరిది తొట్ట; లోన! బడవై చి 

“మొగమునం బూను గండు తోడ బొమముడి 

నిగుడ నత్తోయకాక్షిలి శుక. ర, ఆ. ౪౨; ౪౩. 

చూపు. 

| నరకట్టు. చే ఆం 

“రసిక. 3,|గరకొను. దే. అ. 

య్యాలించే. (శర) 1. ఊద్ధతి గరగ. వెం వి. 

2. శేఖావిశేషముం“గీ. రేక యనలను శేఖయై 
రీతి గాంచు, గర యనం దడ్టికేవ మె వరంయగు 

చుండు. ఆ. భె. ద్వి, 3౪. సం. వి, ఆ స్రీ" 

దేవతాళము స్లో 

క్రి (గరశకట్టు) గడ్డకట్టు. 
“ఈ కృషెడుకోణికంబు గరకట్టుట...” డై 
ఇఒ, అ ౧గా౬ం 

శ్రీ" (గర+కొను) గడ్డకట్టు, 
(శ రు) 

(సం, కరకజణ) 1 నీట్ట శ్రాగుట 

మున్నగువాని రనువయోనగించేడు చిన్న పాత్ర, ము 

“గీ, గరగ లొనలిన వరుండు భూనురు లానద్చ, 
గాచమనముఖ కర్ణ ౦బుల౨దు మష్ట, భాగఫల 

ముదు.” భార. ఆను. ౨ ఆ. 3౮౮) 2. 

కుండ. “డ్వి. వరుణుండు తనబల్మి వర్ణించి వచ్చి, 

గరగకావడి  మోొజుంగాం గాచియుండు. రం. 

రా. సుం. (క ర “సీ, ,గరగతో విమలోదక 
ములు డించి.” వార. ౨, ఆ. ౧౨౩; 8. శాన 

దేవతాభుటము. (వ్యవ) ఆచాకివాః డమ్తవారి 
యుశ్చ్ళవముళో గరగను ధరించినా:డుం 

గయాట, దే. వి. సేద్యము చేయుటకు దగనిపౌలము. | గరగడ చే. వి (గరగ4గడ.) నూనె మొదలగునవి 
(శ. దం వా 

గయుడు. చం. వి అ. పుం, 1. ఒకానొకరాడు 

నుండు; 2, పోడశమువారాజులలో నొకడు. 

చిన్ననోరు గలపా క్రములలోం బోయుటకు 

అడుగున నాందోశవళలె శ్రొని యమర్సి వేనీన 

విశాలముఖ పాత్ర విశేషము గళాయిం (శ ర) 

గయ్య్యాళము = గయాళము, దే. వి ధిక్కారపు| గరగర. జే వి. కాంతి. “ద్వి. గాజుటోవరిలోన గర 
మాట, (శ. ర 

గయ్యాళి = గయాళి. జే. ఏ. ధూర్తురాలు ప్న 

గట్టివాయి యనంగ గయ్యాళి యన తాగ యన 

ధూ రస తికి చావాషియము లమరుల ఆం. నం, 

గర హాజ,రాజిల్లు నవపువ్యరాగరక్న ముల.” నవ. 

౧, ఆ ఉం పు ౧ర వం, విణ, (దీనికిం గర్తు 

ఛారయమున నిగాగమము వచ్చును) 1. 'మేదు 
రగు చక్క_నై నునువైనది, (చా గరగరని 
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వాడు); 2. భక్కనిది “వ, ..గరగరనిణెలీ ' 
కురులు గుణీగడవం 'బెకింగినవగుటం జేసి. . +” స్వా. : 

క్క ఆ. ౯; లె, పరిశుభ్ర మైనది. “క, మెడమన్ను 
నలంచి యలకలు, ముడినొని నిజపాణివద్మ ములు ' 

నరగరణాం గడునకొని...” పాండు, 3, ఆ.' 

3౧; & రుచ్యమైనది. “గీ. ఏను వంటలవాండనై ' 
యానశేంద్రుంగొలిచి గరగరణాం గూడుగూర | 

_ చిత్తృమువకు వచ్చినచందంబునన యొనర్చి... 

భార. విరా, ౧,ఆ ౭౬+ కీ" విణ. 1. చక్కగా, 

“ద్వి, సన్న చి య్యం జేన్చి జడీకట్టకుండం; గన్నుల, 

కింప్రుగా గరగరం గాంచి... వభులిం. ళీ, ఆ. | 

౧౫౦ పు. ౨ వం; 2. పూర్తిగా “క శరితీపు! 
లేనినూవాము, గరగరగా విడువవలయు...” 
ను. ఈ (శ్రా) 

గరగరనం డే. విణ. 1. నున్నశైనది. “ద్వి...నీరు, 

rw wee ew 

ఆరా శా సా: ~ 

గర 

కుందనంపునరులు ఫూంటోండిచేశకులు వొల నర 

యంగాకయుండిన నీగరగరిక గలచెో” య, ళీ, 

ఆ. ౪౨, కళా, ౧,ఆ. ౧౮) 9. శృం7ారరనముం 

“సీ, గరగరిక యన సీంగార మనంగను శృంగార 
నామంబు చెలగచుండులో ఆం. భా, ద్ర"? వెం; 

డీ, అలంకారము. “ఆ, వతి వ,వాస వేళం చాటించు 

కొనవు నె మ్హేన గరగరికలం మెజుంగుంబోండిలో 

కళా. ర, ఆ ౧౨౯. ఆం. భె, చ ౧ఏ౧;5ం 

విధము. “క. వరజేశం బెంు:ంగక తగు, గరగరికక్ 

విడువ ముడువం గలిగి నడుముం జే; దటికము 

పొటిలి తిరియన్, విణిగినననుబోంటి కమరునే 

యింతైనన్ . వేం. వంచ. ౨ ఈ ౧౩౧. విణ. 

కే. అందమైనది. “చ. గరగరి వైనరై నెకరు గల్లి 

నై...” శళాం. ౪, ఆ. ౭౦; 2. పరిశుభ) 
మైనది. (చూ. గరగరికతనము.) 

వెడలి గరగరశైన -చొక్కపురాతిమోందం బరు | గరగరికతనము, దే, వి (గరగరికశాతనముఎ పరి 

వడి నందంద వంక్తులు సాగి”. ద్వి సిం భాగం 

౨ ఈ ౧౯ పు; ఓ రుచ్యమైనది. “క బిరు 
సింఠ గాక నడిమిీకి మురియక ననుంచాయివడి 

_ యిల్దాలికైన వేళ్ళకునైనక్ i 

శుభ్రత. “క, దొరనైనం బేదవైనన్, 'వెరవరి 
గరగరిక తనము 

బాగగు.” కవిచా, శ ౬౧: 

చిముడం బొజక యే బెరికియును లేక మేక్కి-లి, | నరగు. దే. వి వృతవిశేషము. “సీ గరగుకాయయు 
గరగర నగునేజుం్రాలకలమాన్నంబుల్ వ్ చై! 

రా ఆ ౧౯౮); తి. అందమైనది. “క ఆగురువు | 
చిసరంబోండి సదా గరగరవై మనోజుతరవారి | గరణము. సం. వి ఆన 1. 
గతిన్ సోగమెణుంగు తెఆంగునం చా గేహొము | 

లోన మెలంగసం దారుణ్యమునన్  వరావా ౭2, 

ఆ. ౧౯ వాంన. ఈ అ. ౮౦; ఉ. ఫూర్తియెనది. 
ద, * సర్వ కార్యముక్, గరగరనయ్య రము...” ! మ | 

కారీ, జ్ఞా ఆ, రధ 

ముల్కకాయ యందుగుకాయ లుసీరిక కాయలు 

బట వాంనం ఈ, ఆ, కు ౨ 

మింగుట్క; 2. చల్లుట; 
Wy 

8. విషము. 

గరదము, నం. Ap మ్మ న, బిషము, 

గరము, నం. ఏ. ఆ. పుం, L. వ్యాధి; 2, కడుపుట్కు 

8. మింగుట్క; 4. విషము; లీ, క త్రిమవిషము; 
WU WU) 

6, కంధథధము. న. పికెన్ కశకరణముం (చూ కర 

గరగరనివాందు. దే. విణ. (గరగరగావాండు మేదు! జము); 7. జలము. 
రుండుు చక్కతై నున్న మైనవాండు. “గీ, మేదుర | గరళము, నం, వి. అ. ఫుం, న 1. విషము; 2. సర్ప 
సమాఖ్య మొ మినమిననివాండదు, గరగరనివా౭డు | నిషయు* నః గడ్డ మోపు. [గరుడవచ్చం 

నాలను గాలకంఠలి ఆం. భా. కృ ౧౦. “గీ గరళారి, సం వి ఇం పుం (విషమునకు శ శువు 

గరగరనివాండు నవ్వ మొగంబువాందు విజ. | రవడము. జ విం మల్టబంధవి శేషము. “వ ,. + అబ్బ 

౨ ఈ ౧౬6. | లానుదాం డుబ్బి గొబ్బున మేను వర్గిల్హ నర్ధాంగం 
గరగరిక. చే. వి, 1. నైర్మల్యము. “సీ, రతిరయచ్చిన్న | బుననుండి జానువుల ెత్తుచు నురవడిం గరవష 

న్మూతృమునం జిక్కక ముత్తెములం రాల ౫రగరి డంబున నున్న ,..” భాగ, ౧౦ నస్యం, వూ. 

కలం వహీంబ. నీ,.,వలయ లవ్పద్య ముఖులు."” ౧౩౮% 

ఆమం ౨ ఈ ౬౧; 2. అందము. “గీ. స ద్వ ఆ క్ర" (గరశావడంల గడ్డకట్టు, ఆని 

శుంటవిల్తునిచింద మరయ, నందు నిరుగడ 'వైచిన! కరంగ 'టెన్నండు లేక గరవడ్డలేమంచుం చెచ్చి 

శర. 

i 
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యున్నతముగాం దీర్చిరొక్కా_ాలి భో. ౭, ఆం ఆభ్యాసస్థానము. “గీ సర్వ వేదపురాణశా స్త్రముల 
౨౧౫ '  గరిడి, ల సర్యమోతములపరు నాన్పదము కాళి.” 

గరవళము. చే. వి. మల్జ బంధవి శేషము. “ద చేబ!' కాకీ. 2, ఆ, ౨౦౮ ఢీ సమామము “కీ ఆసవన 

యున్, గరవళముక నృసీింవామును కొని, వోణియందును సరనులగరిడి నిష్టపురాణవ౦చితి. 

జెట్లను గాంచి వెంబడిన్ =” చబంధ లాం. | బ్రియుమంచెడుసమయంబున, ..” రాభవ. ౨ 

గరృవ్రకము. నం. వి. ఆ. పుం. మయూరము. | ఆంకా సీ, నికటఖళూరికల్ చెగడును గరిడి 

గరాగరి. నం. వి. ఈ స్త్రీ చేవతాళముళ, నాలి అం. భా తృం రోజ, విణ. ఆరిలేజిన 
గరాగరిక. దే. విణ. అందమైనది. “చ., .మదనోజ్జేని వాడు. (ఛూ. య. 

కయి గరాగరికయై మాణిక్యపుక్ బొమృ యామి ' ౫రిడికెక్కు. ద్వ. అ. క్కి. (గరిడిక4-ఎక్కు..) ఆరి 

రాక్షికొ సృళియింకు జీ నొకతె మన్హావాత్త శ్ లేజు “ద్వి. హరుని క్తులయాజ్ఞ శిరమున 

ముం జూడుమా.” అనా, ౨, ఆ. ౯, చాల్సి, గరిడి కెక్కిన పు బోలె.” 

గరాధిక. సం. వ. ఆ శ్రీ 1. లక్కు; 2. వండీతా. వాద, ౧౭౬. పు: 
పురుగు. గకిడిమామ్సే. 1. ద్వ. ఏ. (గకిడి₹ మచ్చు దొంగ. 

గరాను. వై.. విణ, దుష్టుండు; దుష్టురాలు. “గీ. గాత దేంక. మాన. 3౧; 2. ఆరికేజినదొంగ. కళా 

మున కెల్ల మాలిమికాండ వగుట) బ్రశికిపానివి. ౧, ఆ. ఈగ. 
పోర బాందన గరాస. శుక. ౨, ఆ. క౭ర. “డా, | |గరిడియ. వై ఏ. (నం* కరండకః బుట్ట. “క. ఫల 

బిడ్డయొ పావయోా చిదిమి సెట్టినశై వడి నున్న | భారము దుర్భర మని వెలది యచట నొక్క 

నిన్ను దాసడ్డ యొనర్చ కవ్వలం బిశాచమువంటి | _వృతవిటవంబున ని; మ్హుల గరిడియః దగిలిచి 

గరానుం సూడె...” శుక ౧, ఆ, ౫౨౭. ఆం! యుజ్జ్వలవరళువుం గొనుచు మృదులనంభ్రమ 
భా తృం ౭. లీలన్,” భార. ఆర. ౭, అ ౨౬౬ 

గరి. చే, ఏ. అతిశయము. (చూ గరిగొను గరిడీ = గరిడి వి “చ... కెంపుటోడుబి,క్లలగరిడీలు 
గరింటె, చే, ఏ. ఇనుము ఇ త్తడిమున్న గు వానితో (6 శీకలశిలాతలముల్ . ,.” వను, ఈ, ఆ. ౭౨. స్వాం 

కెద్దు, కంది. “ద. చేయి గరింతేడుల్ బోయక |! ౨ ఆ. రి. 

యున్న. ” పండితా, వాద, ౨౦౩. ఫు, ఆం. భౌ. రో వై చై* ఏ. (సం. గృవాస్థాం 1. భార్యః గృవాన్థు 

ద్వి. ౨౬ 3. | రాలు “సీ మూండు తోవలః చాతీ మున్నీటి 
౫రిగ దే. వి కుండ, పాత్రము. “క్త ఊరుయంగం గంతగాం బరంగుశేదేపునిపాదకటిని.”” ఈ. వారి. 

బనుపేరన్, చాజేడుజంగారునీటివాశను రతి| ౨ ఆ, ౨6౪6. ఆం, భా. ద్వి ౧0౫; 2. పతి 

యున్, మార (డును జిన్ని గంగలు, సౌరుగ ముంచి | చే “క్ట ,అతనిదేవేరి సీతమ గడింది, గరికయ 

రన జేలికి జూనువు లమరున్.” ఆం, భౌ. ద్వి, యొని జగంబుల కీది 'మేలుపనియేని యిమ్థుల్కి_ 

౨౦ ల. | వజచి చెనంటిః గీ, పొలనుమేపరిగమికానిం 

గరిగొను బే ఆ క్రి. (గరి4కొను 1. అతిశయించు. | బొలియంజేయుంగాత. ,.” అచ్చ, రా. యు. 
కః ద్వి. ..గరిగొన్న 'పెనుమేంక కంఠర_క్టమున. న్ 

రం, రొ, యు. 3౬గొ పు, ౫ వం, 2, + అల్జుకొనుం 

“ద్వి. లకేగరిగొన్న మూలస్తంభ మనః ల 

చండిళాం దిశా, రః పు 

గరిడి. టె. , మ్ (నం ఖురలీం కే నరడిం l. సాము 

ల్ గరిడిసాదనల వేడ్క_లం గొంతకడపు .. ప 

కలాం 2, ఆ కిళ. కళా, 3, ఆ, ౧౩౨౦౩ ప 

గరితతనము. వై + 

5౫౬; తి. స్త్రీ “ద్వి, కదలి నే రోశలి శైకొన్న 
వలంగదలుదు రీవాడగరిళ లిందజును.” ద్వి 

వారిశ్చ. ఊం ౧౧౯౬ వం, అం, నం మాన, ౯+ 

వి. (గరితశాతనముఎ) పాతివ్రశ్యము. 

“క ఈగతి  మెలంగునంగను లా గాబలచేవు 

డెజీగ్న లలనా రావే, బోగాయం గద చిన్నెలు, 

సీగరికతనంబు గంటి జే నివ్వేళన్.” శుక. ౨) ఆ 

దె జలం 



గరి 

గరికము. సం, విణ. (ఆ. ఆ, ఆ విషము గలది. 

గరిపకు. డ్య. ఆ. కీ," (గరి4+వపనుఎ) కలియంబడుం 

“నీ, , ,నిజచ్భాయల ప్రతి, కరులని గరివడుట గల్లు | గరిసెన. దే. వి. భత్యువిశేషము. 
గంభధకరులు.” ద్రబంధ. ౫3; 2౮. 

గరిమ. ఊథ. చే. ఏ. విధము, “సీ. భరతునిలాగునం 
బరశురామునిభాతి రంతి దేవునిధంగి రాముగరిము” | గనెచావి. వై. 
వి క్ = ఎ ఈ ౬౯ నం, విన్. పుం. పే బరువు; 

WE "చె దెన్యము దక్కా దూక: 1 2. గొరవముం 

యు చితంబుగం ప పు లాాజన్య ' 

వరుండు ధర్మ జుండు నమ్మతి 

సాామాన థవథం దగంగ మున నిచ్చిన బుచ్చి! 

కొందము,, 

శ్రేక్టక్వము; 
నొకటి. 

గరిమము. సం. = గరిమ. 

గరిమిడి. చే. వి. 1. పందికొక్కు. “సీ. చొరబడ్డ 
ముంగిస యురింబడ్డ గరిమిడి మునుపుగా గొల్టున 

i పోవ.” కకు, ర ఆ. ౯౮ 2. గలకిక, దూర్వ. 

కీ 4. గరిమిడి గణీక నాయం జను దూర్చ. ఆం. 

భా, ద్వి ౭౮. 

గరిమిడికొక్కు.. దే. వి (గరిమిడిశాకొక్కు..) పంది 

కొక్కు_. “సీ,..కొ కన గరిమిడికొ క్కనంగను 
బందికో క్కనంగను మూషీకాభిద లగు...” 

ఆం. భౌ. ద్ద. ౮౬+ 

గరవడీయము = గరివదెముం 

గరివడేము. వై ఏ. (సం, ఖరవటకక.) ఒకవిధమైన 

వడియము. “ఫీ. పొల్చుమాహివూవము వడ 

యనంగను వడియ మనంగను వడక మెనణ, 

క, ఆణిమాడా బో పర్యములలో 

గరివడె మనంగను ఖికవటకం బొవ్వు.,..” ఆం, 
భా ద్వా. మగ 

గరివించే. వై. అం శ్ర" గర్వపడుం Ns జీర్చి గరి 

వింకు చేశ్చె, .౪ ఫౌకకక్లం 3 ఆ, DEE (శ.ర.పాం 

గరిష్టము. సం. విణ, (అ ఆ. అ) 1. మిక్కి లిబరు 
వైనది; 2, మిక్కిలి శ్రే స్థ షమెనది. 

గంసె, వై. వి, (సం. గంజఃం ఛాన్య ముంచెడుకొట్టు. 

డె. “సీ. భాండనం భౌరంబు చగిలించి గోడలి 

స! గరిసెలు మూలం దాశి.” వాది, ప్రొ. 

క్ త, రి వెలా లక్స్ ళ్ .కుసూలాభిధ్ర గాడ 

యనంగను గరినె యనం” ఆం. భా ద్వి, 

836 

వేండెడు నన్న లోక! 

** భార ఉద్యో. ౧, ఆ. ఏ౨; 3 | 

గరు 

౨౪౦; 2. మూనవిశేషము, ఆజువందలకుంచముల 

వరిమాణము. (శర వాం 

(కీ * లడ్డు వాల్ 

గుట్టలు గరిసె నిన ప్రాసలు నతి నె మెట్టు లప్ప డాల 

ఫొటారులు. ,.” శ్రీ రం. మా. ౬, ఆ. ౧౧౦. 

ఏ. తంల గరిసెవలె చువ్వలు 
మొదలగు వానితో నగి భూమిలోవలికి దింపి 
వర్పజచు నొకవిధమైననూయి. (శర శతా 

గరీబు. చే, ఏ. (హిం. గరీబ్. త గరీబు. కం గరీబు 
1. మవామదీయులలో నొక తెగ. “గీ, ఢక్కంను 
మొగ ల్లరీబు వఠాణు లాది పొంజులం బలాయన 

"మొనర్చువటిమ గల్లు,తురకదొరలము మాకు 

హిందున్చలు భరమె, రంగా. ౨, ఆ, ఏ౯. రావి. 

౫% ఆ; 2. బీదవాడు. (శ. ర 

ess నం. విణ. (న్. సీ, న్ ) గురుకరము. 

6 | గరు. దే, వి. గగురుపొటు, రోమాంచము. “గీ. మేను 
గరు దాల్చెం జలి వచ్చె మెడలు నొచ్చె” కాశీ, 

3, అఆ, ౧౨౧ (కః ర పాలీ గజుదాల్బె'ముద్రి-) 
శివ. రా, ౧, ఆ. ౬౧ 

గరుటామంతు(డు. వై. వి, (నం, గరుశ్రాన్.) కక్ష 

గరుటాలమంతు: డనంగను, గరుడుని పే క్లొవ్వు 

* ఆం, భాం ప్ర. ౫3. వేంక దేవ. ౨౦. 

గరుటాలమంతు:డు = గరుటామంతుండు. “సీ, కంబ 
మయ్యరొ మేలు గలిగింపు నీకొక్క_గరుటాలమం 
తుని గాను కిత్తు, యః ౨, అ ఏ, ఆం. ఛా చం 

ఎవం 

గరుడకంబము. మి పి, (గరుడ +₹కంబము 1. గరుడ 
స్తంభము; 2. చేరమొనర్చినవానిని బంధించుటకై 

కొత్యాలుచావడియెదుట నుండు న్హంభము? “సీ. 
గరుడులను గరుడకం బాలం గట్టి గంధర్వుల గంధ 

ర్వతతుల నడచి” ఉ రా, ౨, ఆ, ౨౯౮ 

గరుడధ్వజుండు, నం, వి ఆ. పుం. విష్ణువు. 

గరుడవచ్చేం మి. వి (గరుడ4పచ్చ) 1. మరక 
తము, ఆకపచ్చవన్నైె గలరక్నము. “వ్ల గరుడ 

పచ్చేలచాయ గలవచ్చ గందనికూరలు కై వలాం 

కరము లర్యు.” చెప. ౬, ఆ, ౧౨౪ యం 

రో, ఆ, రాజు 2 గరుడపచ్చవన్నె గలవ త్త విశే 

. “నీ, , , గరుడవచ్చలు నేశ్రముల్ తురగ 



గరు 

వళ్లు. . , మొదలుగా వల్వలు ధ5ంచి ముదిత ' 

లప్పుడు.” వ బరిధ. ౨౭౨. | 

857 గరు 

మెజు వక్ష న నవయగందగును రోమాంచనాము 

ముల్ ,..* శ్ సాం, ని, మానం కర 

గరుడము. సం, వి. ఆ. ఫుం, 1. గరుడా కారముగాల' ప విణ. గులకణాలచేక గట్టియైనదిం ఊదా: 
గట్టినయిల్లు; 2. వ్ర్యూవాఛేదము. 

గరుడసరులు మీ. విం బ్ర 

ర్క ఆ. ౧౨౮ 

గరుడ _స్హంభము. సం. వి. అ. పుం. 

నెదుట నుండెడుధ్వజ స్తంభము. 

గరుడాళ్ళ ము. సం. వి. న్* పుం. గరుడవచ్చ. 

గరుడి. వై. వి, (సం. గరుడః.) గరుత్త తుండు “క, 
గరుడివిచిత్రాంగముమై, జారి యక్క వెలిం౫! 

మేన వారినీలరుచుల్.” కు. స. ౮, ఆ. ౨౯; 

“గీ ౫రుడి యొనరించు మాకు నుక్కటశుభంబు” ! 
సాంబో. ౧, ఆ. ఈ. | 

గరుడిరవ్రుతు = గరుడిరౌతు. 
గరుడికాతు. వై. వి గరుడవావానుఃడు విమువుం 

కీ జంటపలంతిన టు "పావపానుపునంటు కకగట్టు 

మోపరీ గరుడిరౌతు,,,గీ.., వెన్నుం డన నీదు 
"పేద్ద... చేంక. దేవ, ఈ. ల. 

| 

'ధాన్యవిశేవషము. వాంసం 

విహైగలయము ' 
జ డై 3 

గరుడుడు. నం, వి ఆ పుం. గ రుత తుడు. 

గరుత్తు. సం, వి త్. పుం. పక్షము; 3 జెక్క_ 
గరుత్మంతుడు “నం మిల్. పుం. కేం an డు! 

ద్ర, ఆగ్ని. | 

గరుదాల్బు. దే. వి. (గరు+కాల్పు) గగరు పొటు. 
“నీ ,గరుదా ల్పనంగను బరంస రోమాంచంబు 

ఆం. ఫాం చ ౧౦౪౦౧. 

గరుపాటు. ద్వ వి. రోమాంచము. “చ అన విని 

గుండె జల్చనల నచ్చెరుపాటును అిచ్చపాటు, 
ఛెక్కన గరుపాటునుం గదురం నొండొకసే | 
వటు లూరకుండి...” శశాం, 3, ఆ. ౬ళిం 

గరుపాటు మొన. ద్వ- వి, (గరు పొటు మొన) వంది 
మూతి (క. ర “సీ. గరుపాటుమొనం ద్రవి S| 

| గరువము. 

రువణేల. (శ. క (గరవణేల = ఒజిరియినుక 
es 

నొడ్డునేల, జ్యా hn చా 

ఎవి, కే, సట గర్వక) గర్వము. “ఆః 
ప. కం జఉివమె  గండవొడలితాల్ప్ను, “రువ 

మడంవె నకనికడిమి యసపె” అచ్చు యః 

30; 2, 

నిను మది 

౧౧౬ పారి. ౧, ఆ. ౮౦. ఆం. శే. 

(సం, గౌరవమ్ నొవ్చననము. “చ,, 

నాద౦ంచు టివె నీదగుకాన్యము గాచె యింక 

యున్, వనిత యెజుంగవై తి గకువంపుపిచారము 

లేదు సీయుడన్* భార. ఆక. ౬, ఆ. గంధ రె. 

మర్యాద “క, దూతీముఖమున గరువము 

ప్రీతియాం బచొదలంగం నదియు: యము 

లరయః గాార్యాతురత: చార మైకొను జే తెరువునః 

గాదు చూడు మిది నీబుద్ధిన్ ౨” వారి. ఆ. ౭,ఈ, 

౧౪౬; 4, విరివి విస్త ఎత “మ గరువం 

చారంగ నీకు నిన్ని యును వక్కా_ణింపయా నేటి!న్ 

=” విపు. ౧ ఆ ౧౨౯. (గరువంబారలో ౫ 

విస్తారముగా ఏణ. 1. ఆధికమైనది. “టా... 

ఈ,.కాంకకు _ వంశశీలగుణగెరవయాననరూవ 

సత్క_ళా,వంతు:డు కాంతు: డైన గరువంపుం 

నొందుంబో.” విక ౬, ఆ 

౫౧ కాకీ.ర, ఈ ౬౯; 2. పెద్దది. “ఉం, చూకమె 
దాని వక్వకరశు క్రిపటాంతర దృశ్యమా_క్తిక, 

వ్రాశేముత్తై "వెలుంగు గరువంపుంగొటారుల మెస్టు 

+.” స్వాష్టం 3, అ, రగ) లె వివరము, స్పష్టము, 
“చు వనంటః దొలంగం బెట్టి గరు వంబుగం 

జెవుము దీనిమూలమున్ ౨” భార. ఉద్యో. క్క 

ఆ. ౨౯ 

దవంబు ఫలంబు 

కడుపు బోసీకొ నెడువ వుదితోం బొందు న్లోండ | కశ, డే. వి. 1. చెంప. “చ గరుపున కొత్త 

మనియు.” వేం. పంచ. ౧, ఆ. ౭3. | 

గరుపూణు* దే, ఆ క్రి" (గరు4పాజు) రోమాంచ 

మన్కు గగుక్పొడుచుం “క, కని యు త్తరుందు 
గరుప్క్పాణతీన మేనును దలంకుమనము తీచ్చవడిన 

చూపును నై తొటువడుచు, ని ట్లనియె...” 

భార ఏరా. కుట ౧౧ “పీ, ,.గరుఫాజె 

'జెంగలువక చ్చు భుటెంచినమొళి. బాటై: య 

చెఅంగునక్ బసిండితీలలు నించినజిల్దుంాగ , ., 

స్వాం స్పిఆ. ౫౮; 2. గట్టినేల, “ఆ. గరుపు గరును 

నాయ ఖరభూమి విలసిల్లు.” ఆం. ఛా. డి. ళో 

“వ,,.ఆచ్చటక్ గొచ్చి గరువుచేలల గుంట 

లొనరించి,..” స్వా, ర, ఆ. ౬9. 
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రును. యు, జీ, టి. 1. మేర, వొద్దు. గ్ గరు గర్జిలు. నం, ఆ, శ్రి=గర్టు. (ఆఆచు.) “లయగ్రాహిః 

గరు 

సులు గడవంగం గదలి...గీ...వయోనిధు 
లొక్కటం బెల్జులేయి జగము కెల్ల వొడిచె. స్ట 

భార. అర క ఆ. ౨౨౮ భా రొ* యు. | 

౨కి ౦; 2. మర్యాద, ఇారవము, “క. దురమునం 

జుట్టలీక ౦ బను,గరు సీడికొను చేల కలుగు గౌరవ! 

er భార. ,దో,. ౫, ఆ. ౧౨౩; 8. తోలు, 
చర్మ ము.“సీ. దొనదొనమనునీంగతు క్రైలరూ “పీజు | 
వడక క్ర వలను వ్ర 'తెడుగరునులంలో ఆము. ళీ, 

ఆ, త చె. విణా, 0a కర్క_శక. క 

1. గులకజాయి “క, జల మితుఫలరసంబులు, 

గలువంబురువోోత్చలములు గరుసులు ముత్యం, 

బులు పూలు మణులు సంకుల్కవని సస్యము చెజకు 

రాజనపుంబొల "మెల్ల వ్,” కు. నం. ౭, ఆ. ౯౨౫; 

2. గట్టినేల, ఖరభూమి. “ఆః గరువు గరును నాల 

ఖరభూమి విలసిల్టు*” ఆం. భౌ ద. ఈ 

గరుసెక్కు.* దే. ఆః శ్రీ (గరుసుషాఎక్కు ) మేర 

మోజు, పొంగు. “క కని మనమున గోరిక నిక్క 

నిశాంతానంద వార్జి గఠతుసే నెక్కంగం జ,క్కనసతి 

నాళిఖరికి ముక్క నియోనించుచును (యొక్ 

కొతూవాలియై,” వపరాహా*, ౧౦, ఆ. ఈ౭. 

గర్భము. సం. వి, అ, ఫుం 1. వృషభము; 2 వాన 

పాము. 

సర్జరి. సం, విం ఈం స్తీ 1. పెరుంయ చిలిశడుకుండ; 
2. కుండ. (నాదము. 

గర్భ. సం వి. ఆ, స్త్రీ .1. మేఘధ్వని; 2 సింవా 
గర్జత్ + సం, శ్ర గర్జించుచున్న. 

న్టన. నం = స్ట 

గర్జనము. సం, వి ఆ న. 1. మేఘుధ్వని; 2. ధ్వని; 

Kk} కోవము 

గర్భము. నం వి, ఆ ఫుంం 1. మేఘభధ్వని; 2. ధ్వని; 

3. ఏనులప. 

గర్భరము* సం. వి, అ. పుం. ముల్హంగిశీ. 

గర్జించే. నం. ఆ. క్రీ" ఆఆచు “కీ నోం డు 

నోండ్రని గర్జించుం గొంకళడపు, కోరచూపుల 

పీకేంచుం గొంతకడను.” వరాహం 

వెజ, ౨, ఆ. రర. 

గర్జికము. సం; హి ఈ పుం: మదపు ఫుటేనుంగు, నం “మేఘ 

“ధ్వని: 

నిక్జరవర్మ పృ ముఖదుర్దయు: డనం బరగు దుర 

యుండు. ,,కనలి గర్జిలుచు ఏకన్* వరావా. 

ఎ ఆం ౨౯౬. 

నర్టిల్టు నం. అ. (క్రి. 1. ఆఆిచు. (చూ గక్టిలుఎ; 

ల మ్రోగు. “క, ..బోరన దివి చేవదుందుభులు 
గర్జిల్లెన్ =” నిర్వ ౧౧, అ ౧ర౬ డ్రై. ౬, ఆ 

౧౨౬; 8. ఊజుము. *క,..కదలె విలయకాల 

"మేఘ మొదరి గర్టిల్లె నన,..” జై ఆం ౧3౫, 

= గరునుం స ర్త=గరిత, (భార్య) “ద విను మొక ద్రావ్యాణుండు 

కులవృ తము పెంపు దొజంగి బోయదొి నొకత 

గరం జేసీకొని,..” భార శాం. 3, ఆ ఈ౭౨. 

గర్దము. నం, ఏ. ఆ పుం. 1 గొయ్యి; ర, పిలుందుల 

మోందిగుంత; 8. | త్రి గ_ర్హదేశము. 
గరాటము.సం. వి, ఆ పుం, పం పందికొక్కు; 2. ఎలుక 

గరిక, సం, వి, అ స్తీ" సాలెవాండు చేత చేయం 

చోటు. 

గర్జభము, నం మి అ పుం. 1 గాడిద డె. గంధ 

(ద,వ్యవికేషము. న. తెల్ప్టగలువ, 

గర్దభాండముం నం, వి, అ, పుం. |. క లంజువన్విశో; శ 

వివ్నలిళీ 

గరి సం. వి, ఈ ప్ర 1. ఆండుగాడిద; 2. “పీడ 
పురుగు; లే. తెల్ల త్రాకుడుచెట్టు. 

గరన, సం, వి, ఆ. స్తీ, ఆ గర్షనము, 
@ = య 

గర్భనము. నం వీ, ఆ, న కృష్ణ, పేరాను 

నర్థనుండు. సం. విణ. (ఈ ఆ. అఎ గృధ్బ్నువు 

“ప్రీ రాసగలవాండుం 

గరముం సం, పి అ పుం; 1. తృష్ణ; 2. యాచన; 

3. గర్జథాండమునోం 

గర్భి* సం. విణ. (న్. సీ. న్ పేరాన గలది, 

గరించే, సం, ఆః శ్రీ పీరాసవడు. “సీ, , ,లోభంబ 

యది. . ధర్మంబు గలంచి నరునిర్శబ్ర,యిమారి 

యేమిటికయినను గర్జించు వానిగా సమకట్టు. , మం? 
భార, శాం 3, ఆ. ౨౯౯. 

౧౧, ఈ ౮౬. | గర్నకము. సం. ఏ. అ, పుం. కలవెం చద్రుకలలో ముడుచు 

కొన్నవూలదండ. న. ఒకరాత్రి ముగియువజఆకుం 
గలకాలము, — (విల్యమ్సుఎ 

గర్భచ్యు * సం, వి, కృ పు గర్భస్రావము, 



దో గర్భ గణ 

గర్భ పాకి. నం, పి న్, పుం అటువదిదినములలో ! [గర్విం నం వణ. (వీ. న్. సీం గర్వము గలవాడు. 

బండువరి పో, గర్వించే. సం. అ. (క్కి గర్వపడు. “వ,గ్థర...మైత్యు 
గర్భము. నం. వి, ఆ పుం. 1. కుక్షీకడుపు; 2. కడుపు | లది, క కలె నం,వ్జౌరంధర్య నవ శ్రి “వనం గవిసిరి 

లోనిపిండము, చూలు; 8. శిశువు; 4. గర్భారంభ నర్వించి 'శీజేల్పు లేంచున్.” ి వరావా. ౧౧,ఆ౬౨ 

కాలము; ర్, ఆగ్ని; 6. నాటకస ంధులలో నొకటి; ' నర్వితుండు. సం, విణ. (ఆఆఆ) గర్వించిన వాడు. 

య్ పులోనిళి రీ. చననము 
కడుపులోని శువు; పన అ 9. ఆవ ,గర్భు = గరును, (మేర, వొద్దు వహార్మ.. ౨ ఈ ౧౨ 

వరకము,లోవలిగది; 10. నంతానము; కేకే! క 
|గర్డ నం, వి, ఆ, స్త నింద. 

లోవలిభాగము; 12. శుక, ము; 13. సూరా ర 

వాము; 14. సారము; 15 కభాదులయండదు. గర్హి నం విం ఆరం నిందు 
గట్టుకొనినపూలదండ. నర్మ ణము. నం వీ, ఆ. ఆ నింద 

గర్భవతి. సం, వి. ఈ. స్తీ * చూలాలు. | గర్పిందే- నం. న (క్రి నిందించు. “స __ వారలు 

గర్భాగారము. సం, వి ఆ న 1. గర్భాశయము కొనియాడుమంత్ర,౦బులు గర్త్హించితి. ..” భార 

2. లోబలినది; తి. పురుటిల్డు; ఓ. చేవాలయమున' ఉద్యో, ౧౩ ఆ. ౨౦౧ మార్క. ౫, ఆం రాజం 

చేవతావ్శిగృవా ముండుచోటు. గర్హికము. సం. విణ. (అ. ఆ. అధ నిందింపయిడినది. 

గర్భాథానము. నం. వీ అ. న కే, గర్భము కలికిం న. రవము. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అం) నిందింవఃదగినది. 

చుట; ఓ గర్భ్భ్ఫోక్పత్తిక్రై కొవించుసంస్కార గజగజ, జే. ఏ. భక్ష్యువిశేషములం నమలుటయం దగు 
విశేషము. ధ్వని కనుకరణము. (వ్యవ---వాండు వరుగులు 

గర్భాశయము. స్ర్రీశరీరమున, గజగజ నమలుచున్న్నాండు. శ ర) 
(భ్రూణ ముండుచోటు; 1. గర్భమును జుట్టుకొని గాత, చే. వి తక్కువ. “చ, తటీమి నుళర్త్మ 
యుండునంచి, మావి. 

గర్భిణ. సం వి. ఈ స్తీ చూలాలు. ; 

గర్భీకరించే. సం. స క్రిం 1. కను. “సీ శక్తి గర్భీక 

చం వీ అం పుం. 

తములును దోనును నాజికి నన్ను బిల్వ చ్కీచెటు 

గనియట్టు లుండు తిది యేపురుషూర్లము వారి 

చెల్ల నే, డ్రెజ నుబుమాడం బంఐపుము. కడిందిగం 
రించకయుండెచే నరుంధతి నొక్క_గతి నీ డనంగ 
వచ్చు, జనులు నిందింప మందుని గాంచకుండెచే 

భాయం నొంకనమవబు చీయవచ్చు.” ఊఉ. రాం; 

౧, ఆ. ఏళ 2. ఆదరించు. “ద్వి. శరణన్న బశు 

వుల సత్క ఎన గాచు బిరుదు దలంచి గర్భీక 

జూడకు నికు చేమియుం,గజగొఆ గాదు పోమి 

నడుం గక్టము నాకు నుదాత్తమోనసాల. భారం 
చో, ౧) ఆ. ౨౨3 విణ కక్య్కూువమయైనవాండుం 

“క్క గరగరిక నిన్నువైనం, గజనగొఆగాం జేయు 

చేని గణంతించ: శెలిన్.” సావి, ౨ ఆ. ౪౨. 

రించుకొని, శరణార్థి యనుటయే చాలు నా, క్రి యు. బే. వి గణుకుందనము. వావిలి నాలు 
కనుచుం, బరిపాలనముసేయ భారంబు మాది”! కకు గణీ యెక్కువ. విణ, గలుకు (యా, గటి 
వ _ద్రభులిం. 3, ఈ ౧౦౦౧ పు ౧ర౭ పష 

నర్షత్తు. సం. విల్, న్నీ, 1, గంటె, కృణసన్య 

ెవిశేవము; 2. బంగారు; ల తీగ. 

గర్వము. నం వి. ఆ పుం. 1. అవాంకారము; ర 

ఒకానొక వ్యఖిచారిభావము. (ఆలం); లి. గర్వపు. 

మాటు “మ. ..వారికి దగం బాలీక గర్వంబు | 

లాడిన...” భార. ఉద్యో, ౧) ఆ ౨౬౬ 

గర్వాడు. అ. (క్రి. మేయు, “వీ __గర్వాడె నాగ 
మేపుమేసె ననుట దనర్చును,..” ఆం. ఛా. తృ. 

Ee, 

గమ్మ్ర చై. ఏవ. (సం గరుల్ ఎ 1. వకము, 

జక్క. గజ పర్జన్యుశరణంబు స్రాకించి గలు 

లతో జదలం గు సృమరుకిలోచ్చయ చయంబొ.” 

కం శకుంం ౧, ఆ. 3౭. ఊం రాజ, ఈ ౧౬౦ 

2. చాణము మొదలగువానిజెక్ళ_. “*మ...విచ 
రండు న, క్రీ నేసెం చెగ నిండ నారసములక 

దై క్యారివతంబునం,గలకి దోంబన్ వారియుక్ 

భుసల్ భుగులుగాం (గృక్కెక్ 'వెసక్ చిత్తు 

రుల్* ఊ వారి, ఈ, ఆ. ౨౨౧ వరాహా, క్క 

ఆ ౮5. 
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గబువకనంబులాన వేగరికలందు చూచితే 

మె కనిగటీక మేసి పోసరించి...ఆము, ఈ, ఆ.| యంచు నాయంచపై నాదరాన్లోదమేదురనిరీక్ష 
33 సాం. ని. సాం ౬౧. కంల నీక్షీంచి. దభా 9, ఆ ౫౫. 

గణీకచెక్క_. చే. వి. (గఆికచాచెక్కుఎ. పచ్చిక త్రో డి! గట్టు. జే. ఏ. క్రేయుటయం దగుధ్వని కనుకరణము- 

మట్టిపెల్ళ (శ. ర “ఆ... అమునీశ్వరుండు, గడుపు: దడవికొనుచుం 

గలీక మోడివెక్కు = గణీకచెక్క.* (బ్రా: శ.ర గజ్జనం ద్రేంచినుననుర జీర్ణ మయ్యె నాతణంబ.” 

గటీకసూదులు. చే. వి, బ. (గణీక4ాసూదులు శాలి భార ఆర. ౨, ఆ. 356౫ కాశీ ఈ, ఆ. ౨౩౨౭. 

ాన్యవిశేషము* (శ, ర) (దీనియా మ్రేడికరూపము గజ్టుగజ్టు.) చంద్రా. 

గఆీనమ్మం చే. వి. (గజిగాకమ్ము.): అంషమమువలె గజు| ఈఈ. ౧౦౦. 

వైనయంచులు గలకాొటికమ్త. (టౌ వా | గై. దే. ఏ. మక్య్యములంబట్టైడు సాధనవి శేషము, 
గణీచిప్ప. చే. ఏ. (గణిషచివ్ప.) ముక్యపుం జెప్ప, (దీనియాకారము తిజ్జీవంటిదికాని యిది మిక్కిలి 

(శ. ర చెద్దది. శ ర 

గతీ చిలుకు. జే* వి. (గణి4ాచిలుకు జెక్క-లం గట్టిన నలంతియ. వై, వి. (సం, గళంతికాా వెంబు, పాత్రము? 

చాణము. “క, ..గఆకీ చిలుకలు విండ్లు లోనుగాం “చ ఆలికులవేణియో ర్తొకనివా స్తములక్ ముఖ 

గొంచు వెసన్” య. ౧) ఆ ఈ౨. మిజ్జేనాంబువుల్ ) గలంతియ యెత్తి పోయ నవి 

గలుకు, చే. ఏ. కొడవలిలోనగువానికక్కు.. “గజుకుల | గార్బుచుకుండె నతండు దోయిటన్,”” నైవ. ౬, 
కశ్షైంబు గాడ్డశేల” (శం రు విణ. గజగజగలది.. ఈ ౧౧౨. ఆం, భాం ద్వి. ౨౪౭. “చ, .,దీని 

గబుకుకాకితముం (వా చున్షలంతియం జం దృ శేఖ లిడయగా, ౪” సాంబో. 

నలుగు చే. వి వృతవిశేషము, (శ ర. ట్రా) ౫% ఆ. 3౦౨. 
గున. చై. బిరా. (సం. గరు, కం గరువ.) 1. గలతె = గలంలెయ. శీ కగు గభింతిగన గలంతె 

మర్యాద గలది. (చా. గజువతనము); 2. గంఛీ గరిగ యనం” ఆం భాం ద్వి. అర ౭+ 

రము. (చూ. గణువకనముఖ); లి. గొప్పవాడు. | గలగల. బే. వి భూవణములం మొదలగునవి కదలుట 

“డం, గటువల్ చవిగానికథ ల్వ చింకు రే యం దగుధ్వని కనుకరణము. “చ, గలగల 

ప్రభా ఏ, ఆ ౫%; ఓ, పెద్దః “వ,,.మిక్కి_లి మ్రోయునండెలును గ జైలు మువ్వలు వెండి 

నక్కఅవడి వేడక (ప్రోడ లగుగజువ  లిరువు యుంంగరం,బులు... కళా, ఇ, ఆ ౧౯౯; 2. 

శేకాంకమాడుచోటి ేటికి బోయెదరు.,.” వృకాదులు కదలుటయం దగుధ్వని: కనుకరణము. 

చృథా. 3) ఆ ౫౨; ర్. ప్రైఢమా. (చూ, “ఆ గగనభాగ మెంతగల దంతట ;నగంబు, 

గనయివతనముంఎ) లాడంజొచ్చెం చెచ్చునపుడు కపులు, వరుస కెగుర 

గజువళేనము. ద్వ. వి. (గజువశనము) మర్యాద, | నెగుర వైవా గలగలం గలుకనాననములు 
“వ.**జూదరియాలికి గజువశనం బెక్కడియది గ్రకళాదలంఠిి రామా ౭, అ= ౧౨౭. ప్రబంధ. 

.. కారం విరా ౨ ఆ. ౧౫౩. నిరం. 3, ఆ. 
కిం; 2 గాంఫీర్యము. “గీ. ధీరమై యిట్లు గలకరించే. దే. అ. (కి. (మేను) జల్లుమను, (ఊదా: 
సమ్మదపూరమునకు, గజువకన మను బలితంపుం నా కొడలంతయు గలతరించుచున్న ది. ఛం రం) 

గట్ట వెట్టి, వెలంది యెొజుగనియదివోలె వికృతి గలబం డే. వి (హం, గలబాఎ 1. జగడము, ో*వ.., 

'లేక్కయల్ల చెప్పటజియట్టుల యరుగుటయును.” ఈమవోత్సవంబులలో నిట్రిగలబలు సీయుదుచే 

భార విరా, ఏ, ఆ. ౨౪% 8 కార్యము. నే, బలుబంట్లకు సంద్మిక్కంత జగడంబులు వల దని 

నీక , బే, పి. దూర్వ, తృణవిశేమము శో. షన 

చిరాకు: 

చూచి వారలలేజంబు సొంపుపెంపు, గరువతన 
మును దను ఖితుం గా నొనర్చి ఉ రా, ౫ ఆ, 

౫3; కీ. పోడతనముం “వ, ,,రాగవలరి యా 

న ద్య. ౭, ఆ. కిం; ర్త దుండగము , “దష. 

(క్ర,శుకర్మములకు విఘ్నములు గావించి, కీతిమోంద 

గలబలు వేయం దెకెడల”దింఛాగం 8, నటం 
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(శ రః 3. అల్ల రి. “కీ లబ శాకుండ వేల్పుల | గల్భము. నం, విణ, (ఆ. ఆ. ఆ) dl, దిట్టమైనది; శి 

నొక్క_నొకనిగా ధనరాజువెలినుండి యనుపు గర్వము గలది. 

వాడు.” కవల ౨, ఆ ౬౧. ద్వా 2 గల్ల. జే. ఏ. 1. పొల్ల; 2. మాదిగవాందు తోలు 
ఆ. ఒళ. నజేసెడుచట్టి. (శ. ర) 

గలబరించే. చే. ఈ గ్ కలం, (ఉదా, నాకు జ | జ నం. వి. pal ప్ర, 1. మద్య పానప్యాక త్ర ము? 

గలబరించుచున్న ప శ ర [నీయకుము ఎ! డ్డ oe 

గలబా = గలబ. (౯దొః==బాలురను గలబా పడ గల్లము. నం. వి అ పుం. గండస్థలము, వెక్కిలిం 

గలబెల, దే. వి. రొదచేయుటయం దగుధ్వవి కను | గల్లు. జే, ఏ. భూషణాదులు మ్రైయుటయం దగు 
కరణము. దశ. ౨% ఆ ౧౩౨౯ ధ్వని కనుకరణము. “పీ. కరకంకణంబులం గల్హనం 

గలి, నం, వి, ఇం స్తీ" 1. లతకు 2. శకి కలిగియు. 'జెలు విరుకోపవులం జే3 వీచోప్రు లిడణయుి శశాం. 

బరువు మోయనియొద్దు, ళో ఆ. ౧౪౨ (దీనియా కే డికరూవము గలు 

గలిజైరు. చే. ఏ. మూలికావి శేషము, పునర్న వళి. ఆం. ' గల్లు గల్టుగల్డు) కృం శకుం. 3, ఆ. 3౫ హార 
భా. ద్వి ౬౯ |గల్టురు ఆ గల్డుం క్క ఈ గడం 

గలిజేరు = గలిజెరు. “సి. గలిజై రనంగను గలిజే, గల్టురుమను. చే. అ. శ్రీ" గట్ల్టుమని భ్వనివేయు. 
రనంగం బువగ్నవనంజ్ఞగా నమియుందు. "అం గౌ * ఇక్లైల్ల బెదరంగ నల్టురమనులో సావి, ౧, ఆ. 
భా డి. జలగం కా. 

గల్లేరు = గలిజేరు. “సీ,, గలిజేరు సంటగలేవను | | గల్వర్మ_ము. సం. వి. ఆ. పుం. 1. సృటికము; 8 
దంతి బండారు చేల,కంాడు,..”” వాంన, pa ఆ. | ఇం,ద నీలమణి; రె, మద్య పాన పా, కము. 

౧౦. | గవ(కు యవన. (గోపురము “సీ. అవనీశ్వరో త్తమ 
గలిబిలి. చే, ఏ. 1. సందడి, “క, ,,మకొనులు దమలో, ' యషహ్వరంబున _నాల్హువంకల _ నున్నగవంకులు 

గలిబిలి చాలించి శన్నుయజవులు. దీఆన్, గొలు| = వినుము, .. ఆతొమ్మిదిగవకులనుపరి దిక్కున చేడుం 
వను య్రక్కను బొగడన్ , దలంపులు పురికొలుంవం | ర్పీందిదిక్కు_న నను రెండు నయి యుండు...” 

జూచుకణి. ౪) శ్రీరంం మా ౬ ఆ. ౨8; ర, భాగ క, స్కృం, ౭౬౭. “సీ,,,.గవశో గవను 
కలత. (చూ. గలిదిలిసేయు నాలం గలవు గోపురసంజ్ఞలు, , ఆం. ఛా. 

నలిబిలిజీయు: జే అ క్రి. (గలిబిలిశాచేయు: ద ౨9 
కలంచుోకం ఎలమి గలలక్షీ యొకనికింగలిగిన నది గవగవ = గబగబ. ఏ. కవియుట 'మొదలగువానియకి 

భంచి కుడువలాం సండే యే,కులు పెక్కు. దగగననుకరణము., “క. గవయిం గవ యాడైైశమీం, 

భంగులం గలి,బిలిచేయుదు రకనినునను భేదించి | గదయం గవయంబు మొద గవగవం గవయం,గవి 

శగన్ దశ ౧౧, ఆ. ౮౯౯. | యించినజాగిలములః, గవియంానీయ భర్ష 

గలీబు. జే, వి. (హిం. గలాఫ్ 1. తలగడ వజుపు | కరుణాన్వితు డై. ల్ కం శకుం ౧౩ ఈ ౬౬+ 

"మొదలగువానికి తొడుగుగానెన. (శ. ర వాం హమ జే. వి కసవు. “నీ.,.గడ్డి గాదము గవ 
2. క త్తియొటి. “ఊఉ, అజనశేం ద్రుకన్యరుచిరాం౫ కము కసవు కవను, పుల్లు ఫూరి 'నంగం చెల్లును 

విలాసము. జాచినంతలో, శ జిగురాకునిద్దపు | దృణసంజ్ఞ.. ఎ” ఆం. భాం ద్వి ౭౬. 

గలీబున నుంచినత మ్రిజేకుఖం, డా జలికించి | గవను. దే, ఏ. జె. పురద్వారము, గోపురము. “కీ. 

మారుండు తటాలునం బేశెదం జూచి వై వైవణా, శీశవస్వామిలోంగిలి వరామర్శించి - కాలశ్రై రవ 
రాజనృ పాలశేఖరుండు రామన్ఫ'పాలుందు | చేశ్చగవను జూచి.” కాశీ, ౨, ఆ. రం, రామా. 

సొక్షి_ చెమదిన్ గ దశా, ష్ ఆ ౨౧౧౫; శి. ౯ా ఈ ౬౯. 

క త్రియొజకో తొడుగుగొనెన. “సీ. భోశనమా | గవనికావరి. (గవనుశాకావరి చే. వి. పురద్వారపాల 
చ్చాది కొజలు గలీ en భొంద్వి౨౧! కుడు. “గీ. అరిగి మెల్లన గవనిశాబరులచేక, 
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చేలికకం దమురాకడ యొజులోం కెక్చి, , నీలా. | గవిలెము, జే. వి, గందములో రాచి కలిపెడువిత్తు 
ఒఅ 6, రీ ౭, (శ. ర సోపువంటి పరిమళపదార్థము. టా 

గవయము. జం, ప, ఈ పుం, గురుపోతు, “మ, రతిరా గవుండ్ల వాడు. = గాండ్ల నాడు. ట్ సారొాయమ్ము 

జుద్ధతిమోజు నొక్కవంి: నోరాజాళ్వుని న్నొరక్త కం వాడు. (కల్దుగీచువాందు అని కొందయిు. శ. అ ) 

బోనతని న్నీవును వేగ నొ క్త గవయం పాక గండు, (చూ. సౌండు 

తునుం దాకి యు; గ్ర్యకం బోరాడల నున్నయన్న ' 

డిమి లేగలల్యోలె ౪ కోకానల, స్టీపాత్తై మొుజ 

జెట్టినకొ మనువవే శ్రీ కాళవా సళానో కాళ, 

శ ౬౦+ 

గవయి సం. వి ఈ స్త్రీ, ఆండుగవయము. 
గవర వై, వి, (సం* శారు) కొలందియొబుపు వీణ. 

కొంచె 'మెజ్జనిదిం 

లును.” దె. పరమ. క, ఆ. ౧౮౮. ప్ప 

గవరవ. వై, ఏ. (నం, గెరః కొలందియొబుపు, విణ* 

కొంచెమెజ్టనిది, “సీ. కడుపు మండించునాశటి 
చిచ్చుసెగదాశి గవరశై యున్న కన్లవలచారు.” 

వెవ, 8, ఆ, ౫3. “ద్వి. గవరనివనపులంగ్రాల్పులి 

గోట్ల.” పండితా. పర్వ. 3౧౭, ఫు, ౧౨ పం, 

వలము. సం. వి. ఆ. పుం, దున్నపోతు, న. దున్న 

గవలి, నం, ఏం ఈ. 

గవాంపతి. సం. వి. ఇ. పుం. 1. ఎద్దు; 2. సూర్యండు; 
8. అగ్ని; ఓ, పనులకాపరి. 

గవాక్షము. సం. వి, ఆ. ఫుం కిటికీ, 

గవాక్షం, సం వి. ఈ స్తీ" 1. వీన్న పంపర; 2, 

బుడమళో. 

గచాగ్రము. సం, వి. అ. న గోనమూవాము, 

గవాదని. సం. వ. ఈ. స్త్రీ. 1. వనులకనవుతొొట్టి; 
ద. పెద్దపాంవరశీ. 

గవామృతము. సం. వి, అ. న ఆవుపాలు. 

గవి దే. వి, (కః గది. ఈ శెవి హిం. గవి 1. 

గువా. “మ గవిలో బెబ్బులి cA గుడ్లు మెజ 

వంగా గాంచి రా జేసె,..”స్వాం ర, ఆ క౬ 

రామా, ౭, ఆ. 3౪; 2. గుంట, ఖాతము “గీ. 

ఊకయలబజళ్ల ౭ కెజువుల నుండ రాకు కా ర్థొనళ్లు 

చెగట్టను గవులు విడిచి తరలి చెంతలనూతిగంతల 

వసించె.” జేం. వంచ. ౧, ఆ. ౨౯౪. ఆం. భా, 

చ ౧ర౬ం 

స్త్ర “గీచి. 

గవుకువ చే. అవ్య. ద్రుః తొందరతో, అనాలోచిత 
ముగా. (గబుకుైన అని వాడుక) “గీ, అట్టి 

నన్నును జే భయంబు 'లేనిపొలుపుతో నున్న 

దీపువుంచోణి వెంత ననుచు గభుకునం బట్టరా 

దరయవలయు, యోజన యొనర్చి చేయుట రాజ 
నీతి శుకం ౨ ఆ. ౨ర౯ 

“ద్వి, రవరవ  తొంబూల | గవుడ పేరు = గౌడ పేరు. వి, కంఠభూమఘో విశేషము, 

రాగంబుతోడ, గవరశై_ యున్న చక్క_నిదంతము | “పీ, తరుణమైవాయరాజదం తాస్తివటలంబు గవుడ 
పేరున జేసి కట్టా నుక.” క్రీడా. ౧౨౮ 

గవుడనరము = గెడనరము. “ద్వి, ము'త్తెపుజేరులు 
ముంగామరములు, నొత్తులం రాజులు నొ రైనవనులు 

గవుడనరాలు బంగారుకడెములును, నవరని 

రత్నాల సందిదండలును.” వ్రభులిం ౪, ఆ 

౧౪౩. పు 

గవుద = గౌదు. (చిబుకము.) “సీ, , , ముక్కు, నువుం 
బువ్వు చెవులు శ్రీల్ నునుంబండ్లు "మొల్ల లధర 

మిగు రెక్క లద్దములు నవుదుతాటిసింజ., , 

చబంధం విణ 

గవుదకట్టు = గొదకట్టు, (చూ. గౌదకట్టు) 
గవుర = గార, (చూ, జెర) శ 

గవురు = గారు. (చూ. గారు) 

గవులు=గోలు. 1. (గంధము, వానన “ఆ, కంపు 

గబ్బు గవులు గందంబు వల పన్కగంధ "మొవ్వు 

ఎ.” ఆం, భౌ వ్ర, ౧౦౬; 2. (దుర్దంథము, 
చెడువానన “చ పొలనుగవుల్ కడుం గదురం 

జొట్టకుం గళ్థి నటంచు నార్చుచుక్, సాలయక 

వచ్చుతాటకం గనుంగొని, ౨ యః 3, ఆ. 8. 
గవునెన = గొనెను (వీణ విల్లు వజుపు మొదలగు 

వానికిం దొడుగుగలీబు) “గీ. భునకుచములను 
గన్నెరకాయలకును, బట్టువయ్యెద గవునెనబాగు 
సూవ, సకలసౌభాగ్యలక్షణచారుమహిమ, నుల 

సిల్లెడుక న్యక నోర్తుం చెచ్చి.” విపు) ఆ 

౧౯ొ౬ వారి. కై క, ఆ ౧౫౯ 

గన్గళి జ గెల్లి (చూ 9.) 
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గవేధువు, నం, వి. ఊఉ. స్తే * ఆడవిగోధుమలః, | మవనవిత్తులం కొళ్ళాౌర మందసాల) నూజిత్రాగిన 
గవేషకుండు, నం, విణ. (అ. షీకాం అ 'వెదకువాండు. మదముబ్బు: జేరుజేళ.” వంపు ఎ ఆ, ౧౩౧. 
గవేషణ, సం, వి. ఆ. స్తీ * వెదకుట. 2. భత్యవిశేషము. “వ, , .గసగనలుః జెసరప్పులగ 
గవేషణము. నం ని, ఈ న, = గవేవణ. (వెదకునది.! మాలుం జెజపగుకములు , ..” కాకీ. ౭, ఆ ౧ర౬ 
గవేషము, సం. వి, అ. ఫుం, వెదకుట. విణ. (అ.ఆ.అ)| ఆం. భాం ద్వి ౧౬౧౭ 

గచేషించే, సం. స (క్రి, వెదక “దండకము, శ్రీ | గసగసాలుజగనగసలు. (గవగసవిత్తులుం “పీ, వెదురు 
నాభనాథా, ..నీపోదయుగ్ల ంబు యువ వృన్తుఖార బ్రాలును జాతివదనికళ్ గనగసాల్ జల్లి మెకపు: 
భోజసీడోద్దతం బైనవేదాండబ శే ణి చేశకో గవే! చాలుం జాజవషహ్వు య ౧, ఆ. ౧౦౩. 
షించి సంగ్రాప్తలై యుందురు...” భాగ క; గసాబు జే. వి, తు పాకీవంటియు ద్ధసాధనవి శేషము' 
స్క_౦, ౨౦౩. “ది. కోవులు జబురుజంగులు సైకంగులును; బున 

గ వషికము. సం. ప (అ. ఆ. అం) వెదకంబడినదిం శో వ్రలును గపాబులు తుపాకులున్కు వనుభ 

గవ్య. నం, ఏ. ఆ, శ్రీ శే. ఆవులమంద; 2. గో లీల నొక్కూవడెం గాల్చి,. ఆ మక. 3, ఆఈ 

జనము; లే. ౭0డు ర్రోగులదూరము. ౧౭౧. పు. 
గవ్యము. నం, వి. ఆ న ug సులు మేయుపొలము; ౫సి, వై. వి (నం. గకికః 1. ఒకవిధమగు మేకు 

ర అభ్లిత్రైడు; 3. రాగ, దృవ్య భేదము, విణ | Tan గి మే కన వను పథ శంకు. క్ష శ్తోద 

(ఆ. ఆ, తు 1. ఆవునకు హికేమైనది; 2. గోవు;  నామంబు లను...” 
సంబంధ మైనది, (వం చగవ్యములు. పాలు, ; 

పెరుగు చెయ్యి, వంచితము పేడ 

ఆం. భా ద. ౨౧౮ రం, 

రా. యు. 3౬% పు ౧౨ పం; 2 ఒకానొక 

| వేటసాధనము, “ఆం,,వనులు గనులు, .కది 

lis సం. వి అ, న = గవ్యూలతి. గాల చెచ్చి రాటవికులు” పీన శకుం ౧, ఆః 

నాతి. శం* వి. ఇ. స్త్ర రెండు క్రోనులదూరము. | ౧౧౬. వారిశ్చ, 9) ఆ. ౬; 8. నూనె కాంచిన 

గవ్వ. ద్వే ప, 1, వరాటిక. “సీ ఎడమలోచనము! నెయ్యి... 'మొదలగువానిమడ్డి. “సీ, .గనినా 
గుడ్జెణి గవ్వయుంబో లె నుజ్జూ-ంళలూంగుచు ఫఘృ తాదికల్కు_ఎబు దనరు.” ఆం. భాం దొర ౨౫౯. 

నొండంగాకల కాకీ కే ఈ ౧౫౮ ఆము క. 'నసిక వై. వి (నం. గశికకు) కే త్రవ్వుట . 
ఆ. 3%; 2. ఒకానొకనాణెము, “మ చరమాశా ! వుగా కొన చెక్కినకొయ్య, (శ ఈ వా; డి | 

| 

నికపోవలాంచలమునక్" సంధ్యాప్ర వ కాథో దయం, | కూలము. “ద్వి ., +మూనవమాంస, వా 

బొరం గావించి విరించివేం గొనినసూర్యుం ద లాండొండ గసికల | సృుచ్చికమఃగాం గాల్చి 
న్పదార్వ న్నెబంగరపుంబూదియ క్రై వియద్వివణి! చంకను బెట్టి మెనగి ద్వి, హకిశ్చం డా 
వేడ్క_కా గాలమన్మృబ్బు చెచ్చెరం కెల్లించినూక్య ౧౬. ౨౪; ర్ మొన గలంగునట్టు చెక్కి_నకొయ్య 
శొక మన మించెం దారకాచ్మక్కము ' బాణము. “గీ. గసికకోలలు గొని ౨ బిల్ల బిసరువితు, 

నైవం రా ఈ ౧౫౯ లడవిం దిరుగుదు రాక నాయకుల గూడి.” కాళ. 
గళీకము. నం+వి.ఆః ఫుం. కే, నూనె మొదలగువానిమడ్డీ, | 3, ఆ ౧౫ ఓ. ఒకవిధమైన మేకు. “గీ. కన్నుం 

| 

| 

2, ఒకవిధమగు మేకు. గవ నూడిగోతుల గసీకంగొ ట్ర మలముమూ త్ర,౦బు6 

గపవ్వనరులు. దే. వి బు (గ గవ్వ శానరులు-) ధాన్య, ద్రావించి మాటిమాటి, కగ్నిం బడవైచి వేయు 

విశేషము. హంస, ఈ, ఈ ౧౨౮ రాయవమానిభేటులు, మద్యపానంబు వేసినమానవు 

గన వై. వి, (సం, కాసః, త, కళంఎడొబ్బసము.(శర)| లను” శేవ 3, ఆ, ౯. 
గనగస. వై. వి (సం. గనక, క గసగసె, ఈ కన గసిబిసి ఆ గజిబిజి. దే. విణ. 1. మిక్కిలి చెదరినదిం 

కసా హిం. కమ్ఖామ్) నన్యభేదములే. బం 1.| “చ,..అనురులయటాయ  లన్నియును నబ్బదళా 
గసగసవిత్తులుం “గీ జాజికాయలు జాపత్రి చాజ తుండు వచ్చినంతచే, గసిబిసియై నిరర్ధ "మయి 
వవ్వు;నెనగ లనుములు గసగసల్ మునగపువ్వు: గ్రక్కున బోయెను నిద నొంది సం)కసనున 
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మేలుకొన్న నతిః దాల్చి శెలంగిరి వేల్పు లంద గళంతిక, సం. ఏ. ఆః స్తీ? = నళంతిం 

జున్ భాగ. ర్యా స్క_ం, 86 3; 2. వ్యక్య్త నము, | గళకంబళము. సం, వి, అ, పుం గంగడోలు. 

క్ లసీ తాలంకృతి సంధులు, గనీబిసియై చెదర గళకలత్తెర మి. వి, (గళముగాక త్తెర్ఫ మల్ల బంధ్ధవిశే 

కుండం గలళ్చించినం బొంచెనంగెిడుసంయోగం 

బద్కిరసీకులు నరసించానంకరం బనం బరంగున్* 
కానా, ౨. ప. గా బన ౭, ఈ గంగి వం; 

ర కలయినదిం ర మునలపౌొాతంబుల గసీబిసీగా 

మొర్రి నునిశితో ద్యతవరశువుల నజకి* రం. 

రా యు ౧౨౫౯ పం, 

గనిబిని చేయు. దే స క్రి. (గసీబినిచేయు) 

కలంచు. “గీ, ..అయ్యవనివిభుని, (వశము 
లన్నియు గొనికోయి వఆదం గలిపి చిత్త 

మంతయు గసీబిసీచేసి విడిచెో భో. ౨,అ.౧౦౦. 

గస్తాలు. 'దే+ ఏ బ. మల్లవిద్యావిశేషము. “సీ, మశును 
జెట్టి యనంగ మల్గాఖిధానంబు తద్విద్య సా 

మనం దనరుచుండుం,గన్నాతలు పఫుటముల్ 

గస్తాలు మండిలు. , , రాజిల్లుం దజ్భేదశామం 

బులు” ఆం. భా. ద్వి, ౨౦౭. 

గ స్టీలు. చే. వి. బం (గస్తు4ఈలు) కావలివారు. 

ఉదా, వెగ స్టీలం వచ్చినారు. (శ ర 

గస్తు, దే, ఏ. (హిం గన్తు. క గస్తు) రాత్రివేళ 
దొంగతనము లోనగునవి జరుగకుండుటతై కావలి 

ఊదర తిరిగి కాచుకావలి, “గీ. కుశలగలి మజ్జనము 

లాడి కుడిచి కట్టి వ్ర జలం నిద్ర ంచి రయ్యర్థ 

రాతి త్రి, వేళ, ఖడ్డజేటక పాణియై గస్తు దర 

చెద్డకలవరి కింకరో శే పేతు డగుచు. వేం, వంచ. 

3, ఆ ౧౯౭. రంగా, ౨4, అ. ౧౯ 

గవహానము. సం, వి, అ న, 1. అడవి; 2, నవా; 9, 

దుఃఖము; 4 జలము, వీణ. (అ. అఆ) 1, 
దట్టమైనది; 2, చొరకానిది; ర, ఎజుయగోరానిది. 

గవ్యాము. సం. వి ఆ న కే, గాంభీర్యము; 2. 
పోవుటకు శక్యము గానిచోటు, 

గవ్యారముః సం, వి అ, పుం పొదరిల్లు. న. 1, 

అడవి; 2. గుహ; రి. వడు; ఓ జలము; రీ, 

దంభము; 6 గాంభీర్యము, కుచేల. ఎ, ఆ. రాక, 

గహ్యరి. సం వి ఈం స్తీ, 1. గువ్వా 2. నేలు 
గళంతి. సం వి ఈ, స్త్ర ఓ జారీ 2, చెంబు శి. 

లింగమువై నలిపే షేకార్థచు 'వ్రైలాడలుట్ట గటు ధారా 

సాక్రము, 

వము. “వ, ..పాదగళా ప్రియం నృపీంచంబు 

నాదియగుముచ్చదిరెండుని న్నా ణంబుల నాణౌంబు 

వరీకీంచి,..” 

భో, ద్వి. ౨౨౦౯. 

గళకము. సం, వి, అ, పు. 1. కంఠము; 2. మళ్ళ 

విశేషము. 

నళగళం దే. వి 1. గొలుసులధ్షని కనుకరణము, 

జప గళగళధ్వనులతోం ౫ంఠశ్ళంఖల లూడ్చీ 

సుడివడం గుక్క_ల నడవిం గలిపి.” స్వా. ఈ, ఆం 

౧౦౩౨; 8, ఉదకముపోయుటయం దగుధ్యని కను 

కరణము. “వీ, సలిలంబు గళగళం దలలమోందటం 

బోసీ బుజ్జ కాయల నెత్తి పొడిచి పొడిచి... 

వాల్మీ. ౨, ఆ, ౯౬; 9. పుక్కి_లించుటయం దగు 

ధ్వని కనుకరణము. “డం వెలువార వానీల్లుకీత 

లోదకము, లలరంగ ప్ర గ్రుక్కానలం డ్రావు 

చను, బూరించి గళగళం బుక్కి_లించుచును.” 
పండితా. దీక్షా. ఏ౨. పు. 

వాంస, ౧; అ. ౨౦౬ అం, 

గళనము, సం, వి, అ, నం 1. జాలుట్క 8. కాజుటః 

విణ, (అ, ఆ, అ 1. జాతునది; 2, కాయివదిం 

గళము. సం, వి అ, పుం, 1. కుత్తుక; 2, సాలవృక్ష 

నిర్యాసము, సజ్జరసము; 3, మళ్ళ విశేషము; 

ర్తీ, జెల్లుగడ్డిశే, 

గళనుండికం నం, విం ఆం తీ కొండ నాలుక. 

గళ్ల స్త నని. సం ది ఈ, స్త్రీ ఆండు మేక. 

గళాయి. దే, వి గడగడ. (చా నూచెమొ. సీసాలో 

బోయుసాధనము. (గళ్లాయి, గళ్ళ, అని వా 

గళితము. సం వణ, (అ. ఆ. అ 1. జాజినది; 2 

కాణీనది; 8, Ba డీ. తినంబడినదిం 

గళ్ళ, సం వి. ఆ. స. గళములనమూనాము. 

KY = కళ్లు, ఈట్ 
నై = కళై (బ్రాం 
గ శ్లైము, దేవి. పొలమోంగడవంటి లేంళకొ బ్బెర(శరఎ) 

గా 
గ ఇది మవాద్యాచముల కను ప్రయ క్తమై సీచత్వ 

మిత్ర కష్టముల చెలుపును. (ఇది పరమగునపుడు 

పూర్వాచ్చున కాజేశముగా ఇి వచ్చును. దీనిని 



గాంగ 

ఫొందజు “ఇగా ఆని హిం చికి సంబుదియందు , 

జగములు ' “గి అనురూసము నుండును) “కం 

895 గాగ 

దినముయొక్క_వచు చేశుభౌగములలో చేడవది. న, 
నము, పాటు 

వొగడయగ నెగడిను జగబంటరికొమురుం డయ్యు, గాంధర్వి* స౫ వి ఈ శ్రీః 1. భావు వాక్కు; 2. 

జతనమునం గటా, పగదీలువ దోవవు సీ,మగతన 

మేమిటికి దులువమాకొ ది, ది మృరిగా” 

యు ౧౨౨, 

గొడుకుం బిలిజెన్.” అవోబలవండితీయేము. 
ఏకం పుం 

గాంగము, సం, విణ. (ఆఅ, ఈ. ఆ) గంగకు సంజం ! 

థించినది. 

శ 

. గాంధా3ం నం విం తర్కం క్షీ ళ్ Ll, గంజాయి 2 ధృత 

దుర్ల. 

అచ్చ. ధక పన గంభర్వుండు. 
“క, .గోవాలెగ ర మ్మటంచు' గాంఛారము. సం వి ఆ పుం. 1. నంగీకస్వరవిశే 

వము; డై. shes 8. ఒకానొకడేశము. 

రాష్ట్రనిభార్య; 3. తీ:టక సీందళీ. ఇ. పుం: శకుని. 

గాంధికము. సం. పి, అ. పు గంధద ఎద, వము. 

గాంగుండుం సం వి, అ, పుం. 1. గంగాపుక్తుండు; 2+, గాంధికుడు. సం. వి, అ, పుం. గధద్ర దృవ్యములం 
కుమారస్వామి, అమ్మ పుళుముండుం 

గాంరగేయము. నం ఏ ఈ పుం మక్స వి శేనము. నం ణాంఫీర్య ఎయు. నంం.పి ఆ న 1. లకు రి, (క్కోధ 

1. బంగారు 2. ఉమై క్ర వసో 

గాంగేయుడు. నం, == మా. 

గాంగేకుకి. నం. ఏ. ఈ. స్తీ * బీజ, 

గాండివము. సం, = గాండీవము. 

గాండివి. సం, ఇ గాండీవి. 

గాండీవము. సం, వి. అ పుం. న 1. విల్హ; 2. 

అర్జునునివిల్డు. 

గాండీవి సం. పి, నొ. పుం అర్జు కుడు. 

' గాంజేీనం యు. జే, వ్, 

ar అంక కు ద వనాలు కతల "a 

ఆ 1 వికారము సోొందకుండుట. 

ఒకానొకదుంప. “ఆగ 

సపిండల, మల్ల ముల్లి వనుపు ముల ఏగి వెల్టుల్లి, గా 

జరయును "మొదలు గాగ గలవు, వాంసం 

ర. ఆ, ౧౩౧. చె. వి, (నం, కలంజూం పొగాకుం 

“థీ గంజాయి యనంగను గాంధారి చెన్నొందు 

గాంజర యంచనంగాం గళంజ్యు మగు,,,” ఆం 

భా, ద్వి ౭౩3. 

గాం డ్రించే. డే. ఆ (క్రిం (ముఖము) డ్బ్బుం (శారు శాయి. జే. వి 1. తొలిచి కాని ర్ర;వ్వి కాని నిడు 
గాం రు జే. వి పులి యజచుటయం దగధ్వని కను! 

న వ «౭ + పొఆఅమ్వులు తొముకెలంకులం : 

గాడ గాండు డ్రు గాండ్రు * మన రొప్పి నొక్సి కువ్చ 

వ. విష త్త తలంబునకు విల్లెక్తుపాడు 'వెనసి! 

ఈకల ” స్వాం ళ్ ఆం 3౭. 

అ t గాండ్రుపెట్టు. దే. అ. శ్ me! పెట్టు, 

గాండ్సుమని ధ్వనిశేయం. “ద్వి. మండ్రాటమున ! 

నిజ్తిమాంసంబు "మెనవి, గాండ్రు, పెట్టాడు పెద్ద: 

గండు మెకాలు”ద్వి, సా-౨,ఆ. రాం.ఫు,౧౨.వం. | 

గాండ్ల బే, వి. నూనె అమి జీవించుళాలి. (చూ,, 
అనీ 

గాండ్ల వాడు 

గాండ్లది. జే, మ్ (గాండ్డ+అది. గాండ్డ్లజాళి స్త్రీ 

గాండ్ల వాడు, చే. విజం -గా౨డ్డ జాతివాండుం న 

కటిక బట్టు లెట్టి దేండ్ర తొగట గాండ్లవారును 
చప చాంన. 5, అ, ౨౨౯ 

శా: చరం ఏపీ, ఈ పుం. Pe ris జర 

గాదు దే వి 1. దురద. 

పుగా నేర్ప చినవల్హము. (చూ. baie పౌ పొా/య్యి); 

2. నిపానము, వనులం సీరుత్రావుటకు గాడి 

యేర్పడ తాతితోం గట్టినతొటి. “గ్ల చ తిదినముల 

తూ నిది గాడి ae జ కృకళక్ళత్క9 

నందగోబృందమునకో, , ,”” వేం. వంచ. ఏ, ఆ. 

౧౨౧. ఆం. భె పృ. ౧౬క౩; తే. వనులం గట్టు 

చోటం గనవు వేయుటకు. బలకలు లోనగు 

వానితో 7౧డిగా చేర్చజచినస్తానము. “గీ, కామ 
గవి గట్టు నదిని చా గాండివట్టుః స్ట డాం కతన ళో, ఆ 

అరగ. విన. శకుం. ర్క ఆ. ళో 

| శాయిస్రాయ్యి. చే. ఏ. (గాడీ స్రాయ్యి.) గాడి 
శ్రువ్వి యేర్పజి చినప్రాయ్యి. (వాం 

“నీ దూల జిల నవ 

నన గాదు దురద యనంగ బరలసం గంయాతి 

ల ఆం భె ద్వి. ౧౨౯; దీ, కానముమదను* 

(శర 

ఇ (శః ర్మ 
చా 
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గాజరము, నం, వి ఆ. న వచ్చముల్ల గస. గాజోకుప్పె. ద్వః వి (గాజు?కుప్పెం కాచపా శ్ 

గాలియ = గాడియ, వై. వి, (నం గజుం భాగ్యము విశేషము. “సీ. స. చేదిక్వెప్రతిమ చ సీరీపరణమాం 

మొదలగునపి పోసీకొశుట శేర్పడినచిన్న బొట్ట. ' మేల్కట్టు సొ జ్ఞగినీటి గాజుకు ప్పె, గీ కలరతా 

గాడే = ₹ాలీియం గారమునను, .. వైజ 3, ఆ. ౭౮+ 
గజా పరుమే, ద్వ. వి. ఖగ్ఞాకాదిముష్టీ సషగ్రావ్యా కలము. | గాటేవొ వ్పెర. ద్వ. వి. (గాజుసావొప్పెర) గాజుతో. 

“గీ. జరవరుంజననంగను బరంగు నదియె,చనును , జేసినయొకరకపుపా కము. “గీ, గాజుకొప్పెర 
ెమ్రలిపరుంజు గాజాపరు: జన” అం. భా, డ్వి,; యనలోను కర్పర మగు” అం, భా. ద్వి. అర్య 

అం (క. ర పాం | గాషోపడు = గాజువాణు. (గాజుూశేవడుం) ఛిన్నా 

గాకు, వై, వి, (సం. కాద? కం గాజు) కే, ఇసుక భిన్న మగు, “ఊ ఆజగచేకవీరు. డగునర్జును:డు, , , 
కరణించి చేసినయొుకవదారము. “గీ. వలచుం న. నొక్క పెట్టునం, గాజువడంగం 

గస్తూరినిగరాలకలుపు చెజవు గాజుటోవరిలో | గూర్చె... ోచికృభా 3, ఆ. ౧౨౧. 

ధూపగంధలవారి* వైషు. ౭. ౧౫౪౯. ఆం. భా, గామేవ్వం ద్వ వి. (గాజుశాడావ్వుం ఒకానొకడొన్న 
ద్వి, ౨౮౦; 2 గాజుతో ౬ చేసినహ స్తవలయము* శ్రాచలవణము, (శ. ర 
కర్ గాజా లెగంద్రో సీ చప్పును గాకయుండ, 

వచ్చె నూర్యళి యర్జునావాసమునకు.” వార, ౭,! 

ఆ. ౧౧౯. డా వారి. ర, ఆ. ౧౫౩; కి. వాస్త 
వలయము. “సీ. నడలి ముంజేవాలు wh గాజీచాలు.ద్వ ఆ.క్రి- (గాజా? పాటు చిట్టు;కాంతి 

వెండిగాజులు పైకి ఇన దో నయ An హీనమగు. * a చెజయ నర్మిలి ననయునీ "నము 
తభ ro wie, వర్ష. గంబు, భునభుజంగవిషచ్యా కీ poner కా 

dss కబలితరోహిణీరమణుమాడ్కి_, నుండం గనుంగొని 
యే చెట్టు లుందుం గుజ్జ.” మార్క. ౧) ఆ 

౨౫5. హరిశ్న. ఈ, ఆం 3౯. 

కామదా మ. వారంగతనాలలాలా అనో అగా కా 

గాహులవాండుం ద్వ వి (గాజులు? వాడు గాజు 

లమ్తబలి జే, (శం ర వాం 

గదే గడియము. ద్వ వి. (గాజాూగకడియము 

గాజుతో చేయంబడినకడియము. “క రోజా 
రాజులు ద్రాంకే,రాజులు ధనపాలసుందు శాం| గాటము, వై. విణ, (నం గాటమ్. క గాటు కే.అధి 

గుందు, =. మెరాబూ మగం డైన చేలాగాజుంగడి కము. “డా, =. గాటముగ*6 దనర్పుకుతుకంబులం.. , * 

యంబు కడను గలదే మెందున్,” మల్హం ౨ అం కడుక్ సుఖించు...” కళా, ౧, ఆ. ౨౦; 2 

౭. బం ధాన్యవిశేషము. “వ... ఈదుఘుటికలు సాం ద్రము, దట్టము. “ద్ని, పాటలాతింత్రిణీ 

గాజుభడియములం జాజికోనుమలం, ,,అనునూట | (పృముఖవృతమాల, గాట నమొనడపుల ,..” ద్వి 

'నాలుగువగలవెరులుం” చ, బంధం ౧౧.౨ నారిశ్చు, ఫూ ౫౮౬. దళా, ౧ అ= ౨౧౧. 

ఇపాందూసం ద్వ వి (గాజుఖవూన) గాజుతోం | గాటు. వై వి, (సం, కటుక) 1 కారము, “గీ, ,, 

జేసినవపూసు “శా గాజుంబూన నులేంద్రనీల, గాటుకార మొ జొజ్తిన యనంగం గటువు 
మణిగాం గన్నించుచందంబునన్, , 4” ఒంటి. క వెలయు,” ఆం. భా, చః ౧౦౪; 2. త్రీ చ మగు 

౧౧. “క్క మక ,గాబుంబూసకు సందు తేక వానన, (కీ * బొట్టుకసన్తుర సీటువట్టుబల్వపేవాటు 

కడియం గాయంబులం జేసినన్” అచ్చ యు, వొట్టుగంధపుగాటుం దొంగలించుో వెన్న. ఈ, ఆ. 

౫0 3. ౨౬౦ విణ, 1. కారమం గలది. ఉదా: మిరెవ 

మోక ప్పెరలం, ద్వ వి, బం (గాకాశకశ్చరలుఎ) కాయలు గా టైనవి; 2 లీవు మగువాసన గలది. 

థాన్యవిశేషము. “సీ...గాజాకప్పెరల్ కురువ| దౌ ద్రావకము గాటుగా నున్నది. 
డాల్ కంటనరులు...గీ...అది యగుపేరు | గాడి. వై. విణ (నం. గాఢ గాఢము. “రగడ 
నల్లువ క్లకనియింట్క నుండు, 4,” వాంస ర, ఆ. శాడిగ న్ గాయలోం దఠరువుల, నీడల బొడ 
౧౬౮ వెన్నెలలు, , బిల్హం ౨ అ ౨౯ 

_ 
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గాడిద, “వై. వీ (నం, గార్ల రభ ఖరము “చ! కొడు కొన్ రాఘవ ౪, ఆ. 33. (ఇది 
గాడిదరూపు దాల్ని యుముకల్ దినుచుండలం, శండర్గములకు నుదావహారణము.) 
జూచి యుల్ణసంణాడెదు శక్ర, . +” భార. శాం. | గాద్చుకేట్టము. జే. వి. (గాడ్చుషాచుట్టముం) అగ్నిః 
ళ్, ఆ, క ఆం. భౌ. ది వడ, అచ్చ న నుం. ౧౫౧ 

గాడిదకార్భ వాడు. ద్వ, విణ, ఒకటితో నొకటి గాడ్పుచూలి = గాడుపుచూలం, (వానుకుంతు:డు) 
తసలు మోకాళ్ల వాందు, సంజ్ఞువు, (శర) “షి, _.గాడ్చుచూలి యిట్టివమునూడు, స్తంకు 

శాడిదగడపర. ద్వ, వి. పేషీవి శేషము, పిండీకకముళీ. | నంఠకు నొది౧ యక్కొండనున్నఅచ్చ.నుం.౨. 
“కీ పాదలు బిండీశకమ్ము గాడిదగడపర,చాగ | గాడ్పుతూపు. జే. వి (గాడ్నుషాతూపు) చాయ 
రాడి వెలికి యటం చన, నో ఆం. భా, ద్వి. ౬౫, వ్యాసము. “చ, గాడ్చ్పుతూపున్పెవ్వడి: ౬జి 
హంస ఈ, ఆ ౧౦. (శ. రఎ| గించి చేయి బెగ వైవెం గడిందిగ రాము: డక్త 

గాడిదపలి. ద్వ వి. దుములగొండి, కొర్న వగండు. టీన్.” అచ్చ. యు, ౨౫౭. 

గాడీ. దే. వి. (హీం. గాడీ 1. బండి. (చా; 2, గాడ్చుడిండి. దే. వి (గాకు? లిండి) చవవనాశనము, 

మనుష్యులే లాగంబడునొకరకపుబండి. (వా పాము. “పీ, వీదంట యొస:గుశున్నూదిదో నపు 

గాడు. డే. వి, గుదము. “సీ, . .గుదసమావహ్యషయములౌ దుల్వ గాడ్చుపిండులకో వాకట్టునందులో అచ్చం 

గుద్ద గాడు కిట్టి వీజుం దన, , “”జేంకమానర౨.! చెల, ౧౧. 

శాడుపు, చే. ఏ. చాయను, గాలి. “సీ, వచి యీచెవి | గాడ్పుదిండిములికి. చే. వి, (ాాడ్పుదిండిశాములికిఎ 

గాడు సావెవిః; బోవంగ.,. "పాండు, ౨,ఆ.౨౯. నాగా న నాం “ఆ. సోలి యప్రడె తెలిసీ సో.కుజో 

గాడుపుకొడుకు. దే, వి (గాడుపుషాకొడుకు)ు 1.| చెంకయుు నులికి గాడ్పుదిండిములికి వై వ” 

హానుమంతు(డు; 2. భీముడు. అచ్చ. యా. 3౫3. 
గాడుపుమోలు,. డే. ఏ. రాతర సూలు వాయు | గాడ్నుశెచ్చెలి. జే, ఏ. (శాడ్చుశ నెచ్చెలి). అన్ని, 

పుత్రుండు వానుమంతుండు. “క, ..తులువతొలు, “సీ. నీటినినువు గాద్చుశెచ్చెలి,, ,అంటంహాడని 
'వేలుపులంగడువడం దతీమి యొర్చుచుగాదుపు | వేలు చనం దగు శిఖ.” వేంక, జేన. ౧౬. 

చూల్వీడు సొచ్చె గాటపుణినుక న్.” అచ్చ. నుం. | గాఢము. సం, విణ. (ఆ ఆ. అ) 1 బినవై నడి, 
౧౭౧. (ఆలింగనాద్సి; 2. గట్టమైనది; లి. ఆధికము; కీ, 

గాడుపుతం డ్రి. దే. వి, (గాడుపు+-కం,డ్రి, +) ఆకాశము. | అవగావానము చేయబడినది. (నద్నాద్రి; ర 
కక అ డని ్వ వన్నె తొలుకేలుఫ తనెమ్మేని ఆవగావానము చేసినది, 

మంటలు గడిందిగ గాడుపుకండ్రిం బొ దువ | గాణ, వై. వి, (సం గాయని, కం. గాణ L పాట 

సోంతిపుదుపువై నరదంబు చెమితో న బజపుట కాండు. “సీ, గాణయం చనలను గాయకాఖిధ 
యున్.” అచ్చ, యు. కణం. | చెల్లు... ఆం. భౌ. డర ౨౮౭. వంక. మానం 

గాడుపునంగడీ:డు. చే. వి (గాడుపుషానంగడీండు ) | 3౨; 2. పాటకత్తై “వ, + .కలమధరకిన్న రీ 
చాయంసఖుండు అగ్ని. “గీ. .ఇంద్ర జితుండు నిక్వాణంబులరాణం ద్రాణంజెజుచు విన్నా ణంపుం 

దీవి కరిగి గాడుపుసంగడీ: డలర నొక్క.,దండ గొలు టెలుంగులను వేల్చుగాణలు పొదులశ్తీ 

'జేలీమి యొనరింవ,. ౪” అచ్చ. యు ౧౩౮ నారాయణుల కల్య్యాణంపుంబాటలం దీటుకొను 

గాడ్డ. = గాడిద. “సీ. జాత నబారావాజార లేళికిం తిన్ననిరవంబులునుం గలిసి, , ౪” స్వా. ఈ.౭2౧, 

గాక కటికులక శైంబు గాడ్డ కేల” వేణు, శ ఒర | గాఇకన మం. ద్వ వి. (గాణగతనము) గాయ 

గాడు ఇ గాడుపు. “సీ, _ , చల్లని గాడ్పు. , .” భారం కత్వము, “ఊ వీణియ ముట్టి వంచళరవి్శిక శన 

ఆది. ఈ, ఆ. ౨౩. ఆం భాం ప్ర. ౫౯: ముల్ పసచిించుగీకమాల్, సు Sa 
గాద్నుకొడుకు = గాడుపుకొడుకు. (ఆంజనేయుడు; | బలుకం గలభాగ్యము నాకుం గల్లు జే.” చంద్ర, 

ఫీముండుం న ర్వ మడంచి విడిఛె గాడ్చు ర(,ఆఅ ౧౧౨ 



గాణ కరికి గాడ 

ఇాణవకము. నం, విణ, (ఆ. ఆ ఆ) గణపతికి నంబం' కొజకుి భల్లా, 9, ఆ, (శ రృ చం. రా. ఇ 
ధించినది. ' ఈ౯౦వైంమి (నం, ఘాలీః. క, గాత) చెబ్బ. 

గాణిక్యము. సం* వి. ఆ న గణికలనమూవాను. | (చూ గాతిగొను) 

గాణీ. వై. వి. (నం గాయనీ) పౌటకశ్తె. “కం | గాతిగొను. ద్వ. ఆం క్రి. (గాతిశకొను కొట్టు 

వఐదువగాణీలశుభా,పాదన గేయములాపీర భారతి, “సీ... జేవరాద్ధవానదండి గాదుపాళిమరుత్తుల 
నతిపై,మోదమున ధవళవర్ణ, స్రాదుర్భావంబు | గాలిెగొనిన ధనదు6 జేందిరి...వరావా. ఇ, ఆ, 

చెఅెపెం బలుమబజు నిచటన్.” వను. ౫, ఆ; గారు జే. వి. చేబ్చటు (చూ, గాకతుగాదంచుం, 

| గాతుకలంగు, బే, అ. (కి, (గాతుశకలంగు పేలు, 
లో wy 

వగులు. “సీ కణంత లెల్హను గాతుకలంి దిక్క_రు 

౧౨౬ వను, తలి ౧౧. 

గాణు. చే. వి హాని, “క రాణించిన సీకొణిటం 

చ్రాణేశ్వర నాకు మగుడం ద్రాయము వచ్చెన్, లకుం బొటపొటం. గన్నీటిబొట్లు వడియెలిరామా, 

జాణ లగు వారికూర్తి కి, గాణు గలుగశీర చంక! రా అ, ౭౯ జైల. ఆ. ౧౭౯. 

కాలంబునకున్.” శ, బోధ. ౨ ఈ ౨౫ Uses డే అవ్య. దుః రవ్చక, “ది. గతంగా 

గాణుండు. “వై. వి, (నం. గాయని పాటకాండు' నాకొల్వుకాండ ప్రై... ద్వి. వ్యారశ్న్చ ఊం 

“కా పక్షంబుల్ లలిం “దాల్బుకీరనిభ దీవ్య'చ్వాణు ౧౬౭౯ పం, 

వారి. ఊ 8, ఆ. ౧౨౦. | గాలతుగావించు. దే. స క్రి (గారుషాకావించు) 

స్రేల్ను. కన్, లెక్క. కెక్కుడు ఇ దూంగు 

శేకలాలు = .పీరంగ్కు లొక్క_మొగి గాతు 

వింద నుక్కుమెజనె, గుండ్లగుంపులు జడివాన 

లుకొ గాబులున్.” 

(శర సాం 

గాత, ఉభ్గ. వై. ఏ. (నం ఘాత) 1 చెబ్బ. 
“చగ్ధర-. ఖద్దిం 'జెంచడాడు 'మ్రూంకల్ కనులిటి 

కొలందుల్ కత్తి నొక్కొ_క్కుగాకన్” స్వా, 
౪ ఆ. ర శర. పొ) “వంచచామరముః 

కటారికాని గాశచేర...*రాంవి, ౪, ఆ. ౪౭; 2. 

దోవాము. “సీ. . .ఎబ్బెరాసి గాకలకొటారు. ఆ, 
మగనికంటినెరను వనలాండి...” చెన్న. ౨, ఆ. 

“౨6; తీ. విణ (నం. గాథా కథ, గొడవ, 

నంగలి. “ఉ,..సీవు స్రీగాకశతె పల్కి మాయల 

ద్ర, గల్భతం జూపిన ..విమ్హ్ల నా, ఈ; ఆ, ౧౬౫% 

సం.విణ(బు. త్రీ, బుఖ గానము చేయువా(డు, 

గాతము. వైవి, (సం, ఖాకమ్ క గాళాము) 

సోయి. “డా ఆకండు నంబడించుకొని యాకరి 

వొవ్వున చేయగ యేల తానాకకఠగుల్ల మధ్యమున 

నారసీ కన్దొని దాని జుట్టి రాగాశము 

దన్ని యొకలముగప్పినం గానక కూలె చారణం, 

వాళతవతుముల్ తునుమ నంబుధిం గూలినకొండ 

కైవడిన్” వాసీ సగ ఈ ౧౬౦. (శర పా 

అం. భా, వ్ర ౧౪౬. 

గారి. యు. చే. వి, గ్రాసము తిండి. “గీ వెజుకులను 
బెల్ప్ల మును జూపి చిన్నవాండ్రంజంపి తొడపులు 

గొనివచ్చుసాహసమునం బావముల శెల్డ నొడికట్టి 

పాయ కెపుడ్కు శ్వేతుం డీరీతి లంజియణాతి 

గురిసినట్టు” రంగా. 3, ఆ, జకం 

గాతువు, నం: విం ట్ పుం 1. గంధర్వుండు. 2, 

ఆన్న ము. 8. మగ కోయిల. &, గందుంయు మొద. 

స్తీ" భూమి. పిక (జ 1. వ్రోప్పి, 0, గాయ 

కుడు. 

గ్యాకృము. ఉఊభ, జే, వి కంఠము. “సీ, రహి వుట్ట 
జం్ర,గాత్రముల రాల్లరణించు విమలగాంధ 

ర్వుంబు విద్య మాక.” స్వాం De ఈది, ఏం, 

సూలము, “గీ, ఒముగాత ము గమకము వొము 
3 టాక haan 

నాల్క స్టూలమగు , , .”ఆం.భా.క్ళ.౨౦. సం. వి. 
ఆం నం 4, శరీరము, లి ఆఅపయవముం 8. ఏనుగు 

యొక్క. ముండటివిక్క_లం లోనగుచోటు. 

గాధ నం, సి, ఆ, స్త 1. చరిత్రము. 2 పాట. 8. 

స్రాకృక భావ. ఢీ, వృ_క్తభేదము: 

గాఢథకుండు. సం, విణ, (అ థికా, అ) పాడెడు 

వాండుం 

గాద. యంంం జీ బి, 1. కదుము, నొప్పి. “డ్, స 

మేను పెనుగాదలు గట్టల ద్రేసీకొంచుం ద 

చ్మిచ్చక యున్న చానిం గని మే గరుదాల్పల 

నిట్లు వల్కి_నన్ . వాసీష. ఇదీ. త రిపు, ర్త 

ఎమటకాయలకజచు (శ రు శీ. గడ్డి 



గాద 899 గాను 

(కీ, పెరు మునుల గాద బలిసీనచేలలోం జర! గాభేయయ. నం. ఏ. ఆ పుం. గాధిపుత్రుండు, 
లక కలుపులు దీనీ సీసీ ఊ. వారిక్చే, ¥, ౪. | 

౧౨. టై వి (నం, గాథా) వృత్తాంతము, వార్త, నానము, సనం, వి ఆం 

“గీ... తళ్చాాణసఖులు, జీవకీజేవి కీమాట 'జెల్ప  గౌనిసె, నం, వి ఈ, కీ కదే, 

కన్నం, గా దనుదుం శే3 వచెలియున్న గాద ఇెలిషి, | గానుదగు జే 

ర” విజ న ఆ. ఇర 

గాదము. జే, ఏ. 1. కదుము, ఘాకభవనృంథి, “గీ. 
{ 

గాద మనలను బోప్పినాం గదుము నాగం, 
99 NP దగుకు ఘాకఠభవ్యరృంథి,... ఆం. భా. ద్వి! 

౧౩౦; 2. గడి. “గ గాదమున మాటుకడి' 

యున్న కాయవో లౌ విక. ౪, ఆ ౬౦. ఆం. | 

శా ద్వి. లిక. 

గాదిలి చే ఏ. 1 (స్తేన “గీ. అలరుం జుట్టము. 
కూర్మి గాడిలి యనంగ” ఆం. భా, క్న. ఈర౬ 

ఆం. శే ౬; 2. చుట్టము. ఆం. ఛా, కృ. రోజ; 

3. భర “ఊ...ధర్ష్యలా, గమ్లులక ర్త క్రొరతికి ; 

గాదిలి మువ్వరతొ ల్ప పేరు...” వారి, వూ. ౧.| 
ఆ. 3; ఉఓ భార్య, “ఊ. ,.అల్కతోం గన్నుల 
నివ్వ లొల్యువారుగాదిలి దచ్యునిం జూచి! 

విశ్వామిత్రుడు. [స్తుతి 
న 1. పొటు 2 ధ్యనీ; 8, సొ 

Cee గ్రే 
దే వి క గాణ. ఈ కాణ్) గాను? 

నాడ చెజకుకరయు మొదలగునవి తీయు 

యంత్రము, అవీ తిలయం కృసంజ్ఞ య యలకు 

గానులో యన... ఆం. భాం ద్వి 3౦0౨. 

(ామగాఆద్సి గానుళగాడు 

“ఊడదీసి గశీకాదుశిం జేయక 
నిర్ణయాత్తుండై , గానుగచాని: జేసికవికారవిధిం 

దల మొ క్తంగాం డసన్ తడాం ౧౦౪ 

~~ 
mene ణః రా 

నురపిండ్=జగాను:నుం బిండి (చెం 

' గానులరోంక కి జే... జ్ రాదు రో కలి గానుః 

గాడుట నచయోగించు రోకలి. *చ,.,తదం 

గము లాండొకటిం బలొరిం చొరం, గడియల 

నొక్కి. నొక్కి. జకుగానుభరోకట నిముఖండ 

ముల్, చిడుపుతెటంగునం జిడియ జేయు? 

వరము ౧, ఆ. ౮౯ 

యిట్టనున్ కు. సం, ౨ ఆ ౨౮ విణ 1, | గౌనేలోవలై. జే. వి (శానుంగగావడ్రొ గానయాడు 
గ్రీయమైనవాందు. “ద్వి... య వేశనఖునిసన్నిధిం 
ల ,సాదంబు గోనల నాగాదిలి రావ బస, పుః' 

ర, ఆ ళరజ 2. ప్రియమైనది. ఆక్సీ శాల్టిరా। 
జను వానిగాది లికూతులం గవలవారల నీతికాంతి' 

మతుల.” భార, సభ. ఛం ఆ, ౧౨3౪ 1 

గాదియజగాజియ. “సీ. ఎదురుమూతీనవంది: గదిసి క 
అటి గౌనుఃగణ్ ల చే, విం 
చ గాదియకి ,ందివందికొ కని మోర 

శిడపు.”” రా. వి. 3, ఆ. క, 

గా బెజగా జెలీద్వి. గంఫీర మగుకొ
ల్పుగాడెలలోన.” | 

కుండి తొ. ష్క్షూ, ళో ధ్ర ఆం, భా ద్వి.౨ర౦.' 

గాదద.ము, 
లు 

నపు జాడువారు కూరుచుండువలక “ఊఉ ఈనలి 

నాకీ దాం దిరుపుటెద్దుం ట్రక్ దము మోవీ 

రొచ్వుచున్, గాములవల్రాపైం దిరుగుం గట్టిండి 

టిట్ట్భమందరా ద్రిమం, థానకమభ్యమానతిమి భా 

మజల క్ర మిమం డలం బధ్హుష్టైోనము a భ మించు 

నలనంవదచేడియ: బోలకో ండునే క్ర, శాంం న 

జె. (ానుణనచాతోలు) 
గానుాడుటకు: గజతోం జేయంబడు తోటి 

వంటివనిముట్టు- “సీ. బూరుగు పెనుమ్రునుపొడవు 
గానుగలోటివలయ జేవాము చాశవంటినోరు.” 
చంద్ర. వీ ౧, ఈ రా 

గ్ సం, ఏ, అ న. గద్దదఫోవము. “పీ ానులచొండు. చే. వి. (గాకు:గషా వాడు 'కేలిక | 
దుర్వారకరతీవ్ర గర్వగళ్ళగ్సహో కలిక గాద్దడ్య, 
భుర్భరము మాట.” కాకీ, ర, ఆ. 60౦.౨. 

గాధము, సనం. వి ఈ నం 1 స్థాసము; 2. సంపాద 

వాడు తిలఘాతుకుడు. “సీ. , .తిలఘాతుకుం 

డొవ్వుం ఉెలికచాడు గానులవా డన స 

ఆ, భో ద 
యె 

ళ ఒకరొ ఆ 

శేచ్చ లివ్చ; 8. లోంశులేని చోటు, మిట్ట. విణ, గానుంగాడుజగానుయలాడు, (వా 

(ఆ. ఆ. అ) మెరకగా నున్నద్కి లోయ లేనివి, గానుయ = గానుగ (శర బాం 
(వృతి, అగాధముఎ 

గాధి సం, వి ఇ న్. పుం. విక్వామ్శ్రుని కండ 

Nf 

'గానుణప బిండి. ద్వ వి (గాను:గుసాపిండిం "తెవిక 

పిండి. (చూ, గాముబిండిం 
రా 
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గానులసలాడు.. చే, స క్రి, (ానుయలుగాఅడు)' గామ. జే, వి. కిపీలికావిశేనము. (శో, ర “ది 
వెజకు లోననచానిని వలలో బెట్టి రనము 
తీయు, “క చెఆ కొకటి గలుగంగా మరు, మెజ! 

కన్ లోనైతి మనుచు జేజకులగమి నే తజీిం 
గన గానుగులాడుదు, కెణీఃగి చజిల్ నుగుణం 

లన్న లేం ద్రునివీటన్ =” రామా, ౧, అ. ౧౨౭. 

గానుపునం బెట్టి యార్చివ, జీనియం6 జాల దిది| 

చెద్దయే దతునకున్* క, నం, ౨ ఆ. ౯కి 

గాన్లుజగానుంప. (చూ గాన్టుంవిండి) | 

శాస్తులిండి. ద్వః వి. (ాన్దుశాపింక్రి -తెలికవిండి* 

కి *తిలపిష్టమున కగుం 'జెలికపిండి. గీ, గాన్టుం 

బిండి యనంగ... ఎ సాం ని, మాన, ర౭. 

ఇబ, చే, వి. కృణవిశేషము. “ది. గాబ కోరిందల( 

గడు దట్టమైనొద్వి. వరమ. ౭, ఆ. రో౯౯. ఫు. 

గాబమం=గాబ, (శః ర 

గాబరా. చే. ఏ. (హొం. గాబరా భయము, క కల | 

వరమా; తొందర. (శ. ర) _ 
గాబరాెవడు. ద్వ. ఆం క్రీ" (గాబరా+వడు.) ): 

1. కలయప్క చలించు. (వాల; 2 కంగారువడుం | 

(వా) 
గావానూబీ, చే. ఏ, గడబిడ. 

శ్రీది దయ, చే బాసల నిచ్చి చాల కేవట్టు 
మి:కన్ ; గాబాగూబీ సేయక, నీబంతిని గూడు 

గుడుపు నిళ్యము సామా చంద్ర, వి ౨, ఆ. 

౧౮౮. 

గాజు డే. ఏ. 1. కొప్పెర మూతి వెడల్పు గలెపెద 

పొత్తము, “క గాబు కొప్పెర యనంగను గర్పర, 

మగు...” అం భా, ది. ౨౪౫ 2. కలలు 

మొక్క. (శ్రా 

గాబుతొళ్టై. చే. వి, (గాబుషతొ నై) నీటితొ; 

సీరుకాయం Ew సి 
లో 

FOR వా: ఆశేనఆో టన 

(బౌ) 
గాఫిర్యడు. సం వి, ఆ. న=గాంభీర్యము, లేతు, 

కక గాభీర్య మవరం వ. సౌభాగ్యముం 

లి 

కడున్, శోభిలె... గాధ రారా 

| గామి. 

కలగొని చీమల గామలవలెను, జేలంగుచు ముంద 
శిశుప్పు లాడంగనులో ద్వి వారిశ్చుం ఉం ౨౮౯ | 

బం (ఫొందున! 

నం విణ. (నొ. నీ, న్ 1. పోవునది; ! 
{ 

' గామిడి. వె, విణ. (నం, గామణిం) క. శేమడ 

గానున్ర=గానుగు. చ్, పి కకక s .ఆకతనివంశం జెల్లన్, rg seb “మ ,,,ఊోరిగా, మిడిచాయవల్ చనుచణెంచి రద్ద 

వదభూమోిళ _ర్హయిల్ చేరన్.” "పాంచారీ 

ళ్, ఆ. ౨౮ అచ్చ బాల. ణా; దె, గయ్యాళి 

“ఉడా. ఆమహీళాతుం డొక్క వెలయాలికి మిక్కి! 
అలీ 

తాను గూర్చువాండ్లై మమత చ్రైలంగు చు నొ! 

ప్పుడు నేమియు నీయకున్న చో, గామిడిదాః 
తల్లి విటకంటికి యి ల్వెడలింవ...” విప్ర, ౪ 
ఆ. ౪౫; 8 బలిష్టము, “ఊఉ, మో మఖిలంబు' 

గన్ను(గవ ముచ్చట మిజణంగ వతమంతయున్ 

గామిడిచన్నుదోయి కను=గెను సమస్తము 
99 ॥ 

మిమ్ను,,.. బిల్ల. 5, ఆ ఇరా శ్. దుష్ట్రము. 

“ఉంగామిడ్నిదైవ మావికముగా మిడిమేలపు( 
చేత నిరయన్, కీలు గానిసీమలకుం 'జెల్వుండ 

యే :గలోం చెచ్చె నక్క_టా.” నశాం. ఒకి, ఆ, 

౧౩౩. బస 3, ఈ ౧౧౨౫ 

“క్క నీబానినతోొ | గామిడిక త్త. వై. ఏ. (గామిడిఢేక త్తె స్వార్థమున.) 
(దుష్టురాలు) “ఊఉ సీమపొలంతు జెల్లీ. దమ 
చలికి వచ్చినదాంక నోయి నా, సామి వితీర్ణ 

కర్ణ యన సాగదు రంతటిలోన నోయి నీ, 

గ్రామము నామ 'మెయ్యదియొకా యనం జాతురు 

కూతు రావగన్, గామిడికత్తె గాదు మిము 

గన్నుల గవ్వకొనంగ నేకుచున్*” బహు. స్వే 

ఆ ౧౨9 

| గౌమిడికాండు, వై. వి, (గామిడిళకాండు) l. 

గామీడి, దుష్టుండు. స్టా కాశ దొరబిడ్డక మలం, 

గాయకం చొరలంగంజశేయుగామిడికానిం, గా 

శకనయ నిట్లు దూజుచుం గాం కెనయం బువ్వు 

రువ్వుకట్టిండిం దిట్టునొ.” కాళిందీ. ఏ, ఆం ౮౯. 

2. వరావాయూధపము. “గీ. వంది గలం ేకల 

మనం బరంగు మఘృషి, తనరు గామిడికాం డన 

దద్దణేశుండు * 4” 

జెంది నుడికి సమమై బిరా, యీభీపవునాఖి| గాము, వై. 

ఆం. భాం ది. లాఖీం 

(నం, గవాఖ 1. సూర్భాది 

గృవాము, “కీ నాలు; గవలగనంబున నన్ని 
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గాములును మేల్న్పూడ్కు_లం దనరార వేడ్క: | ఏళీషము; 2 డిషజాలు సంధ నిహా నాసమయ 

చొదల్సి మొదలివెలంది రాముని గాంచె,..” 5 | మున జవించుమం, త్రవిశేషము; ర ఒకానొక 

అచ్చ. బాల. ౮. కవిరా క, అ ౧౫కి; ఛందన్సు; డ్స్, చండృశ. 

ర, విశాచము. “గీ గాము సోకినరీతిని గలవ | గాయనము. నం, ఏ. ఈ న. పాట, "వాడు. 

రించు,,.” (రాభావధూటిఎ) రాధికా. ఒక్కొ క | యను: “న్కు కం ఏరా (s+ ఈ. ఆ పాటు పొదు 

¢ a | ౧౯. ఆం. భె పః ౬3; ఏ. తావముు మదన హు సను క స్తవిద్యాజభేదముో'సీ, ,, 

Mee పే has ర సాదకాం డనలోను కస్తవమం. సీడలరు:దడ్విద్య 

ja seuss ను స్ట మరల pis జ సాదన యనంగ నెగడు నజుకువరువడి గాయ 
0 Md న స ee Sr Ns దచ్భేదములు 

గామంగొను. ద్వ ఆం క్ర," య. తావ శాలంగు.”ఆం. ఛా ద్వి ౨౦౫ చబంధం రాం 

గాముల మేటి. ద్వ. య. గ ద్ర గాయము. చే, వి (ఈ, చాయా త. కాయం కత్తి 
సూర్యుండు. “డా గాముల ల్ో మూల | ¢ 

భతగోేనగువానితాకు ప్రవర క చంపు క కలె. ఇ, OU 

కను నుండు తూర్పునం దోంచె న త్తజిన్.” | ese 
న్న... ఫా ఎ ఆతడుకె రాకాసి మేల ల్బంతిమైం, చేజాకం బెడి 

కం శకుం ౨ అ. ౫౮ దంపునారసము తెంలేని నండి వెసచి మె చాదాం 

గాములజేంయు, వై. ని గాము ణః బూసకు సందులేక కదియం గాయంబులం జేసి 
నూరు గీడు. “డి. కలుంనలవనచా:డు కానాల, | నన్. $3 అచ్చం యు. గం ఏ ఏ, రాష 3, ఆ. ళోరాం 

99 Ud జేండు. ద్వి వారిశ్చ. సా. ౨50౦0౧ పం: యూ డే, వ వ వృతవికేషము, ఇంగుది, * wy 

గాయకము, డే. టిం మాయ, వంచన, ar, చాయో | అంచు వడి గారచెక్క నై ప నైన 

దచ్చనలు పొరపాచ్చెములును, దగవులును వార! ౧, అ, ౨౭౯ ఆం. భె డ్డి. ౪౭; 2, గార 

habla జలజలోచనలార తైల్సిక ఇక్క_తో 6 దీసినగంధ్ధ్రముః (ఇది త్రాగిన చేపలు 
ములు” కాళ. ర, ఆ. 3౩0౦ సా. ్వ్క ఆ ౬ మత్తెక్కి వడిపోవ్రను. జా) కక గారం డ్రావిన 

విణ. 1. పంచకము. “కీ. కీని పౌపాత్తురాల '  మ్రినుసంగలి మనోజ, వేదన నళండు పొరల.” 
సీవేసదారి, ౫ యశపునుద్దు లెల్ల నాకాశ వాణి, ' వైజ 5 అ ౧౪౦. భాగ, రా సం; శ 

తెలువ నిని వచ్చి. ..” సా 3, అ 4౦6; నుక్స విశేషము (బ్ర బ్రా) ఇరా దకా, ౧; ఆ 

2. ఎక్కువవెల గలది. ఉదా: వస్తువులన్నియు ర జె వై. ఏ. స = కూర. కం గాక కే 

గడు గాయకము గా నున్నవి. . గోడ లోనగువానికిం ee మునుక చేర్చి 

గాయకుడు. ఊళ. వై. విజ (సం. గాయకక్సి,.. దంచిన సున్నము. “సీ, చకలిప్రాగాంపుటట్టేకలు 
చతురుడు. “ట్. గాయకుః డొ క్యంగాయకళితూ , సోడలు వెట్టి వజ్మంపు గారలపను లొనర్చి* 

మణి యాయుడం దద్దురున్ విచు ణా యశవృ్తె త్తి రౌ, ౨ ఆ, -.9£౯౨, అం, ఫాం ద్వి. ౧౭; : 

వ _ర్లిల్మప్రీయ వ తనూనునిః గాంచి చె వై.శ్యరా, | రత్నదోవవిశేవము- “క. ఈరత్నృ మునకు 

ఛేయ సుధీజనావలి విధేయ భవత్సుతుం డిచ్చి | బ్రువ్వియు, గారయుం గర్కశమం ననగ గస 

నట్ణికా, శేయముం గండ దానగుణశేఖరుః; రులు మూం డే, పారు నవి యొల్లం చెలియక, 

డంచుం బదంబు చాడినన్”. బహు. ౫, ఆ! చారక ధరియింవ జగతి వల చెవ్వరికిన్.” రత్న. 
౧౫౫ విజ ౧, ఆ ౧౪౩ నం, విణ, (ఆఆఅ! ఆలా లే. డాయ ఉదాఃపండ్లు గార వట్టినవి; 

1. పాటపాడువాండు; 2, న_ర్హకుండు. 4, బట్టు ఊదా:---కంటికి గార వేయవలెను. 
గాయల్ * సం, శకః mre గారకాండు. దష వి. ee సూసరి, 

గాయ శ్రీ నం, ఏ. ఈ స్తీ" 1. ద్విజులు సంధ్య! - నున్న పుయని చేయువాడు. "సి, మొణు సూసి 

పసరానమయమున  చారాదించు. జేవతా! యన గారకాయం” అం, షు డి ఎరా 

| (గా 
| 



గారకాయ. 

గారడము. 

గార 0౮0౮2 

ద్వ వి 1 ఇంగువేఫలము, ది, ణ్ 

కాయలో మందు హూ తమాకుచేసీవ ఒక 

బాణానంచు. (వాం న. 

జూ ఇ 
a శ సం (43: గాడ సమ్, క్ల గార, ప్ 

షష 

కారడం) 1. విషమ్మ్మకము లీ శ 
జ్ 
a అ) oO 

పులో 

మెం * 

మాయ. (1 శారదప్ప్రరక్కనుని సెందుం గాన; 

కుండ్కిరి, ++” ఆచ్చం యు 3౨౭; లి. పరిహాసము. 

“న అకుదుః బర మేక్వమం కాడ నల్ల కమణు, 

లమ్త gr యెంకటిసాడీ డు, జెండ జెలు 

లుండ నొక్కె_ంక సీను భూవం చిట్టివా: జింక 

మవవట్తి యీోడ్న కన్నె.” “గం అనుదుం దాతీప్పు 

వగలచే నాసం గొల్ని, యకని:గను'నొని గా 

లాడుకొనుచు.” పూర్వ, ర ఈ ౧రా%; 4. 

అనక్యము. “కం తలఃవున 'నిది గారడ మని; 

కలపకు మాసింగః డల్లక3నొండదరిన్,దల మోచీ | 

తెచ్చినవి యివి, కల నుంచుము వసీ:డితాయెకల | 

నుంచి నృపా” శుక ౧, ఆ, లాల. | 

Er 

| 

| 

గారను వేయం దో ర్త క" 

గార 

వొత్తు గారము పొందిక యవం బర చుండును 

మి త్త భావంబు,” ఆం 6 ద్వి. ౨వరొ౬&; తె, 

పమ, అనురాగము “స గగ, రమియించుక్ 
WG న 
కుకీ జిక వారణవరదు:డు శారాన ధీరాను 

నగా. 

రక్ష.” పొంబో. ౧.ఆ ౧౭౫: శీ మమ 
కారము, అత్య మురాన ఆద ఇల నెందు: 

Sen 39 వల్లిడ౨ డ్రుల గార మార: Nae DE 

హౌ క ౨౨. పి హా ఆధికముః క కం నూ రెల 

ముపెకాముపసిం, గాళరము గార మయి పాము 

కొచం వారు నొక తెలి, 

సా, బి, అం ౨౧౫, 

(గారముశే చేయు 

గ్రేమించు. “ద్వి. సకియ నీయింటికి సారంగ 

ధమ:డు, ఒకపావురమువెట నుజికి రాలేచ్చె, 

రాగానే సీ గ రముచేయలేణ్కి చోగుగా 

నీ కాళ్ల బడి మ్రొక్క లేచె దం సా, 3, ఆ. 

౧౦౪. పు ౧౨ వం. 

హూ ముకు వ్రాలి. 

గారడి. చై వి (గారడముగావ్సు పాములు పట్టు | గ్ల్య్య్యన్చు, వై. వి (సం గౌరవమ్) 1 గొప్ప 
వాగు; కర వ్యాళనం గ్రాహినామమై వజలు | కరము, ర సెండు: గొల్వునను వ 

గారు జీ: డవంగను బాములనాః డనంగ, గారడి | ధర జుతోడం గార్యంబు చెలిపిడిగారవంబు.'” 
9) | యనంగ,,. క ఖల వ, ౧౮౮ దశా. ౧. అ, కొరి; 5 ము “కు ఈరాజు 

జీవి. 1. మాయ; 2. ఇం ద కో గారడీ. జే, వి య; 2, క్, జాలము, (వాం రాజముఖయును 7 రవమునం గలసీ  మెలసీ 
గారడీండు వై, వి, (గారడిశాఈ జు 1. పాముల! క్రుదర్చనుఖ, శ్రీరతులై వివారించెద్క రీరీతిని 

బట్టువాండు. “ఆ, జను వెణీంగి భూపుం డగు. 

పాము: బట్టి యా, దెంచుముంత్రి గాకడవికరణి,' 

ద్వా ౧౩ ఆ. ౧౯. అం భాం వః ౧రర్య; 

2. (గారడీశాఈండుం. విం ద్రజాలికుండు. “గీ, 
వ దృజాలికస3జ్ఞ యె యలరుచుంద్కు గారడి: 

డన,..” అం భా, డర, ౧౮౭, 

గారా నెంద్వంవిం( గారశాళూ చె) ఇంగుదీ.తె ఉ5లము(వాం 

గారకిండి. “వై. వి (గారశాపిండి. గారకాయలపిండి, 

“ద్వి, మొనసి లిలోదకమలు వోసివగలు, వెన 

గొన మణి గారపసిండి వం బుణ్యధను లర్జ్జి ౯ బిండ 

వ,దానముల్చేసి” రం, రా. అయో ౧౨౮ 
ల 
పు. రగా కు 

గారేము వై. వి (వం. గౌరవమ్. 1. అపేక్ష, 
కోరిక. “సీ = కందుక, క్రీడమై గారంబు వచరించు 
వాస్తార్థమాలం బూను నటు మాల. ఏ హార ర, ఆ 

మనము నునికి యొతయు నొవ్వన్. ” విక్ర 8, 
ఆ. ర్య; త, చా వాత్సల్యము. కక ఆరాజర్ యు 

దానికీ గారణా మమ్యుని యకాం ద్రకౌశజ్ఞానో, 

రౌరముతి నెజీంగి కన్నియ, గారవమునం గొని 

పులస్తు సక డకుం జనియెన్ * నిర్వ ౨, ఆం ౨౭ 

జ. గౌరవము ప్రీతి “౪, మళ్ళ ్ యవిషయ రాజ్య 

మహిమకు యు కుడు గాం దలంశచెనేని గారవ 

మున నట్ట చేసి భక్షి ననుచరింతు నమాక్య, 

సుతనువ్భృద్భటార్యయుతము గాల” భారం 

విరా, ౧, ఆ. ౧౮౮౫; ర్. లాలనము, “గీ. వెంచుం 

జఉిగురాకుంబోణుల వేత తెల్ల, నభినయింతురు సర్జ్మ 

శాలాంత రమునం దండు 'శెంజేని చనునస్ట్ర కల్ప 

తెనుర, గారవము bust od 

వార ౫, ఆ. 32; 6. విధము, “సీ భిటపోలిక 

ఆ, మరుత్తుచెల్వునను దిలీపుకరణి నువో త్రి గారవ 

మున విక్రం ౨ అ ౬౯ 
న ణా జ 



గాానవింయేం వై, స 

గారవిల్దు= గారపిలు. (చూ గారము) 

“ాంరాము . 

గార 

(క్రి మేలాలనచేయు.. “సీ కక 
మంజులాలావతతిం గూడి భాషించుకేరంబు నొ: 

శేల గారవించిలో 

గ్ ఆ ౬; 

నాకు: ద్రైణంబు ప్రా పామై నప్పే: దన్న, కాంగ 

భావించి యాచేని స గారవించు.'' భార. ఏరా. ౧. 

ఆ. 3౧౬. భోరు, శాం 9, ఈ 86; 8- అలంక 
కంచు, “చ, అనుడు 

పద్మము గారవింప,,,” 

గారవిలు. చె. ఆ శ్ ఏ. రాలనము నొందు. 

“నీ. కనపంశకర్త నుక్పలచాంధపుని: బోలు 

కదవమం లకి లం జూచి గారవిలుటి” వజ, ౨ 

ఆ. ౪౦; ర ఇప్రిమ మొంను. క. చెలువా వవికే;, 

చ్రైనను, a నిశుః 

కున్.” చంద్ర, ౪, ఆ. ౧౧౯ 

గారాబము. వై. వి. (సం గౌరవమ్ 1. నొప్పు గాయ 

తనము. “క. వారలలోం గెనల్యా, నారీమణి 

యఖిల పొవన శ్రీ మద్ద, ర్భాయాఢల క్షణంబుల, 

గారాబిము? శక భు: డు గడు రంజిల్లన్* అ 
రామా, కి, ఆ, ౮౧; 2. వాత్సల్యము, “ఆ క 

కన్న కల్లి మిగుల గాకాబమునం బెంచం, కయ. 

మైర్ర,లతిక పె స్ట 

విణ. ప్రియము. “పు, రావేఖకునిగా రాబంపు: 

బూదోంటు ప వేలం గీ, 

ఆఅంబురాళి”. చి,క ౩ 

ప్ర మిజు” దళా. రొ, ఆ ౮౦.' 

క 

వా 
కళ 

2 కారిన షక్, నో వ... 
గారాబు, హా విణ (సం e 11 వమ. రు యము. ' 

కర క మలాప్త్పవార థి-ంరోబుం న న. 

సారి. D3 ఆ, ౭, సీమ, కి - 9 ఆ ౬9 | 

నొకింతలే:తనన నానన 

డొ, హం ౨, ఆ ౧౮. 

ఇారయడ నుం 

“ంకానారముం జే తా 
ఖని న్యా 

నునన, వను, 2 

bi రరామే కలలోజలం బె £౫ న్నేకూ 

ణా జేశ్ర హా దహ ఇంతటి వే మక వచా కిక 

bia 

వ్ Cer జ్, 

ర్ల 

నిల్లాలం గారా -మేలలి తొంగిక్ం 

వారి, గ్ మ్, ౧4. విదా 

++ భూరి కవన ఒకు నీదు 

గారాప్రు-బజి,.,.”' కొక సి. ఆ, అ ౧౨౭ 
(౨) జ్ ర్త 

వైషు ౧, అఆ, ౧౫ ర న్ క 1 

శం, భవన లొవర్న 
మై యదుకతి 

కెల్టన్.. వాం, డా, ౮ అం ౨౬౬ 

. జే. వి చెం ఇది కజచుగా స్త్రీసమము లస 
నట్టియు స్తై స్త్రీలింగము లగునట్టి యు చేకవచనాంక 

జేశ్యకబ్దములకు: గొన్ని టకం జివరం జేర్పంబడి 

పూజ్యతం దెలుపుచు. “డా... కూవిమియల్డు 

నంపుచో, సెట్టినిషాద మాత్త నుదయించెనొ 

మామకు న_త్తగారికీన్ =” చైవ. ౬, ఆ, ౪. ఉం 

రౌ ౬, ఈ ౧౧౯ 

౨. ఏ ఆఅ పుం. L. గరుడపచ్చః ర్తి, 

విషమం త్రము; 3. ౪ త్త విశేషము; 4. వ్యూవా 
విశేషము; ర్, బంగారు. న, గరుడమం కము. 

ఇల వేం గరుడనంబంధ మైనది, గరుడు: డధిచేవ 

శగాం గలదె (ఆస్వైది; 0, గరు కారము 

గలది. (వ్యూవోది వ 
చె. వి (నం గౌరవమ్) ఓ గొప్ప! గారుడికుడు. సం వి ఆఫుం, పాములవాడు. 

కనము, ఊదుటు. “సీ. మారేడుపండుల గారాము! గారుత్మకము. సం, వి, ఆ. న. గరుడవచ్చ. విణ 
సెజచుసీ యెలచన్నుంగవ వేడుకల: ser 

భార. ఆను. ౧) ఆ. ౫౦)2.అఆదరము, 

లే. శారవము, మర్యాద. 

మగువల-గారాము, 

కొనుచు” భోరు మా ౧౭౫% 9. 

పీకి వక్షం! 

ఆరాజుసేయం నెయ్యము,ారామును శవ ప్ప దీవ్య! 

గడు దీపులుగా.” భార, ఉద్యో. ౧, ఆ, వరం. 

“ఆ. పిగకచార లైన 

'సెడక యుండునట్లు నడపీ | 

చ్పేమాతి 

(అ.ఈ.ఆ) 1. గరుడసంబంధమైనది (అస్త్రాది); 

2, గరుడాకారము గలది. (వ్యూవోది. 

గాలి చే. వి, మిశువవన్వు రుబ్బి "దానితో వండు 
భక్యవి శేష 55 వడ! “వీ గలం బూరెల 

చారులు మోరులంం గమ్మనీమాంసముల్ భుమ్లు 

మనుదు” ఊ రొ ౬, ఆ ౧౨౨ రామా ,౨, 

ఆ ౧౫ 

శయము “శా. ఆరామామణి మాందిప్రేమమున్న గార్జభము. సం వి, ఆం పుం, గాడీదం 



గార్భిణము. నం. ఏ. అనం 1 ల సమూహము, | 

డె. గర్భిణీ సంస్కారవిశేషము). సీమంతోన్నయ | 
నము. విణ. (ఆ ఈ. అఎ గర్భెణికి సంబంధించి. 
నది. | 

గార్ల హ్హమ్యామూ. నం, ఏ, ఆ పుం లలా 

సభ నని కౌకాన్నలు క. గార్ల ర. 

స స్థ ము 

గార న స్ట్ర్రము: నం వి ఆ. 

p “గృవాస్థనిక సంబంధిం చినది, టం. 
కము.) | 

bs ద్వ వి. Sass గాలము | 

సి చేయలం బట్టువాండు.సీ, ,, పావనిర్లు క్తుండై | 
ee మాచరింపగ యోగ్యుం డగునరుందు. | 

గీ, మనసు వట్టుట ముఖ్యపుటనువు దాని, కామి! 
93 షము క 0 శె ట్టట్ల,,.. ఫర ఆనుః* | 

ఈ. గడం | 

గాలనము. నం. వి అన 1. వడంబోయుట, డ&.| 

కరగించుట; లీ. తిట్టు, శావము, | 
గాలను. ఉఊభ, వై. ఏ. (నం. గాలమ్, క. గాళ 

1. చేల బట్టుటనై యుక్కుకమ్మితో వంక 
రగా ఛేసినసాద్గనము, బడిశము. (దీనిభేదములు: 
ఉంటగాలము నోరుగాలము. మొ.) “ఆ. నీళ్ల 
లోనిచేవ చెటీమాంనమాళశకు, గాలమందుం జిక్కి | 

కూలునట్టి, యాశ పుట్టి మనుజూం డారీతిం జెడి 

పోవు...” వేమన ౧, చ్ర 1. అంభా. వ్ర, 

గాలింబుచ్చే. డే. న, 

గాలీ 

గ్రావ్యాగంధము, వసి, “సీ, ఎగుచుకూంతలు ముభ్రై 

యుతి బిట్టావించి గమికిం గన్నా కయి గాలి 

యరయు.” సా. కి ఈ రల; 8, పిశాచము. 

“క. అన విన వదరకువే యీ, తని కేమియు 

లే దటంచు దానిపిజణుందన్, జని ఏీరుం డకని 

యాక్ళతిం గని (శోవం గాలి సోంజెం గావలె 

ననుచున్.” శుక ౨ ఆ. 3౮. ఆం, భాతృ. 

౫౨. సావి, ౨, ఆ, ౬౦. 

క్రి. ఓ బియ్యము లోనగువానిని 
నీళ్ళలా బోసి జాట్ల లేకండంగ శోధించు. (శర, 
ట్రా); 2. వెదకు. “సీ, .కోటగవంకు, లారసి 
బలికంపుంచేరులు గాలించి...” అచ్చ. ను.ర 

భా. రా, నుం ౧౨౭; 8 శోధించు కలంచు 

“ము, ,కడుపులోం వే పెట్టి గాలించుబాగుల 

జాలయ్యొడు. ,.” సావి, 9 అ ౧౦౧ వు 

| గాలింపు. జే, వి, (గాలించు ధాం శోధనము, వడం 

బోంత “వీ, వడిగోట్టు గాలింపు కడుగు. జేరు. 

గీ చలు పనంగ శోధనాఖిధ వరంగుచుండు” 

ఆం, భా ద్య. $9 

ర్క* (గాలిన్శపుచ్చు.) వ 
మొనర్వు. “శా. se నంటం RE 

శేవం చింత నిస్సారమే, యేలా సావన "నింత 

(క్లూరమతి వై యేకాంత మిక్కా_నలో, గాలిం 

బుచ్చెదు పౌరుషం బిసి వినం గానం గడున్ 

దోనము,.,” దశ. ఇ అ ౬. 

౧౫౯) 2. నూతిలో చేద మొదలగునవి తీయుట | గాలింబోవు- దే. ఆ. క్రి. 1. (గాలిన్ 4పోవు.) వ్యర్థ 
కవయోగించు సాధనవిశేషము. (వాం) సం, వి. 

ఆ పుం కే గళనము; 2 ఉమైక్త, నా కే, 

ఉయమెక్తకాయ; బి, గాలము, బడిశము- 

శు: సం. ఏ. ఆ పుం. అొద్దుగు, లోధము, 

గాలాముజగాలముం వై. ఏ. “సీ. చాలారుగోరు 
మేల్ గాలాము వేనెనే జేజే హిరణ్యాసుళిశుకము 
నకు” పాండు, ౨ ఆ ౧౩౭. కునల, ౨, ఆ, 

౧౩౨. 

గాలి, జే, వి. (క. గాళి. త కాల్ 1. వాయువు 

“సీ, కమ్మని చల్లని గాలి మెల్లన వీచె వోమాన 
లంబు చెన్నొంది వెలి.” భాగ ౧౦. స్యం. 

స వ Ee ప 

మగు. “ట్,,,వాం డాయతశ క్షి నన్ను నిటీ 

నంకిలి వెట్టి నష్ట రామభూ, నాయకు నాజై 

ఆగొనిన నాపని చెల్ల గాలింబోవడే.” భోంరాం 

నుం. ౭2౧; 2. నళించుం (శీ, ఎహ్హుడు జంకించు 

వృాశజాతళింజినిం గావరంబునం దన్ను గాలిం 

బోవ.” వరాహ ౪, ఆ ౨౧; 8 గాలి రి 

పోవు. “గీ, గాలిబోయెడివరుగాకుగతిం గరంబు, 

తూలిపోయెడినెమేనితోడం జనుచు విప్ర 

వర్యుండు కన్నులవిందు గాంగ వీక్షణము చేసె 
రుక్ష్మి జీవిభుపురమ్ము.” కుచేల. ౨; ఆ. ౭. 

శొనునూట, (వాళ్ల 



గాలి 905 గాలి 

గాలికుంటు. జే, వి, (గాలిశోవంటు.) పశువులకు గొం | 
జలయందు పుండువడెడువ్యాధి. (శ. రు) | 

గాలికొము. చే. ఏ. (గాలి4కొము.) వాద విశేషము: | గాలికము, నం. విణ, (ఆ. ఆ. ఆఫ క. వకణోయః 

గాలిచూ లప గగనచరాలి వొగడ' భారం 
భీవ్మ, ౨, అం 99. 

(క్రీ గాలికొమ్మలు డోట్ట 3 వైముళ్చ ర కీ బడినది. 2. వస్తా దుల ౯ోం బోసి మెర్తనిది 

మొ. రా. యా క, ఆ. ౨౬ క్రిం దికి డిగునట్టు క్వంబడినపి. (ఉదా: వస్త 

rr 

లి ః బడికి, 
కాలం మ బం. రాల ల నాల రక రణంపలకెనద్ 

ఏ. (గాలి+రిండ్రే. వవనాశవము, నమ్మ మున్నగు కుద ద స్త్రీ దేవతలు. “క ఆకజిః | గాలివెండి. జే, ఏ 

దన్నగరీవతి, జాతర సొటించెం బకువిసర మనిత సర్పము. “గీ. మోలు కప్పలు తౌా౭జేద్ణ శాలి 
రసా, ఛ్యాతతవాతామయని, ర్హ్రాతావాతిం దూల| దిండ్లు, మొనట లెంద్రులం నెళడులు మొదలు 

ష్ట్ర జల యు ఇ 33 

గాలీగంగల ల్లన్ శ్ సొండు. కి, ఆ. 23, నలుగు, నిరు చొచ్చు కమపులు,,* ఆచ్చ. 

యు. 3. 
లిగా డు చే, టి. ల్రిస్తా కర్రా, డుం డీద, స్ట త 

స (గ 7 ఖ్ | గాలి దివం, చే. వి. (గాలి+ త్రిమరి పిశాచము. 
ఆనభకం గృష్షజన మున నావనుజేవుండు మాద 

లహ వ్ర hay ఏమో పిశాచంబ యశము నిన్ను భ్ 
జెర్తుగాం గనుంగొని గాలిగానికడ కాళ్లకు | శ్రే ము క భూకుక యే న్ | బుద్ధిని బంక: ౦0 కాక ముర ను DUST స గ క os త క 
చేంక. తిర్యం రడ 

ల మో | ; నిన్ను *.గీ.. చాలి అ మరి యానుం డకల వండు 
గాలిగుడి. ద్వ, వ. (గాలి+సుడి) సూర్యచంద్రుల ర WE ఆ 

జుట్టు జేర్చడెడుమండలము, వరివేషముం (శం ర్య. షత 

లిగోన క హక్ కొను తడి యా 
ను మ టు, యి, | శ్లాలిజచ్చిలి. జే. ఏ. (గాలిఫనెచ్చెల్సి వాయు 

ఎండు. * “న...తి తొలిచి గాలిగొన వై చినకుక్క_ కక 

కలిమంబు6 గనుంగొని...”” ఫారం శాం. 3, NT 
కే; న్ యన్నింటి తిండికాండు. ,..ఆగ్జి యనంగ నొప్పు 

వ. స ననలం6 జీశంి ఆం, సం, చేవ ౧౮ 

ము, మి. ప్ర గాలిగొ పురము. మిం వి (శాలి+గ పురము) మిక్కిలి) లా, శ్రే, ఏ, నిర్ణయము లేనిపంట (శ. ర 

హీన జేయించుమే.,,” శీర మా. ౬ ఆ 

యొత్తుగా నుండు జే వాలయపునోపుకము, a) _ గాలికటము. మ్ స (ాలిశావటము) 1s శ్రీ నీ 

గాల్మిగ్రక్డు, చే. ఏ. (శాలిశే సుకు) వణ. 1. విశేషము, గాలివటముతో DR ST ie 
గ స )ః 2. అవివేకి, ఇ0విమాలినవాల “సీ, ,దోశిట్ల గాలివటంబు సరిజేసీ ప్రటచెండు 

(శ్రాం చాకిమాట.” వాంస. 3, ఆ. ౧౪౬ డి బాల 
క్రీ డాసాధనవిశేవము, గాలివడగ. “మ. ఆకు 

వోన్ రఘువీర: డొెక్కు_కణీ ఛాల్య క్రీడ 

గాలిచీర. ద్వ. వి. (గాలిశాచీర) 1. తెరచాం “క 
కులిశవాతిం బడనివారగిరి పొలుపున నొకకలము ' 
చేర బుణ్యముపొడ వై, జలనిధి ననుం జేరు' 
రిం, “చెలం వగుధవళంపు గాలిచీరలతోడన్.” ' 

దళం చిం, ఆ, రా. నరావం, న ఆ, ౭0౬; 2 | 

మారీచము, మృరు మే నాశుగ యం క్రి భ్ 

ముగా పింట నాడింపుచున్*” మ! ౧ 

ఆ. ౨౧. కుక. 3. ఆ. రఠర౭, 

చోరసాధనవిశేవము. “మర్త. గాలిపీరయు | ల్రివట్టి. ద్వ. వి (గాలిశపట్టిి= గాలి చూలు. (వాను 
నొల్కి బూడిద ప నొంకియున్, a 
యున్. , .మ్రుచ్చులున్ దా. ౧౦, అ. ౧౧౮; 

మంతుడు.) యీ క డిందిప్రులుయగ్కు నకం దగి 

నట్టిచందము దీర్చి యరుగుచు: అంప చేరువ 
గాలిమోాలం. చే. వి (గాలి+చూలు 1, వానుమం | గాలివట్టిం గాంచి” యః 3, ఆ, ౨౧. 

తుండు; జ. భీముండుం “'గీ.తుంగము డువున నాండు | గాలిపడగు ద్వ వి. (గాలిశేవడగ్ళ పిల్లలు గాలిలో 

మాతంగవిభుని, భంగి భవదీయవై న్యంబు బడలు !  నెగురవేసికొనుటకై కాగితము మొదలగువానితో 6 

వడయ లీల నిస్ఫంభ్ళముం డయి శేలి సలిషె, | గట్టినపటము; బాల క్రీ చాసాధనవిశేమము. | ళ్ 
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ఆలజాలంబు నీటివె నాడుకాడ్క, గాలివడగ ! గావుకోడి, జే, ని మూలికావిశేవము. (శ ర) 

యాకనమున. 

పోంచునీడ పిదవం, గానవచ్చుని యప్వడ కన్నం. 

గాక.” ఉ. వాక, ౫, ఆం ౧౧౦. 

గాలిపిశాచము. మి ఏవి (శాలి+విశాచము గాలి! 

రూవమున' నుందుకికాచము. “ఊం గాసిలి పట్టం 

గోల్పడినగాలివికాచమువో లె: గష్ట్రస, నొస్ట్యాసే,* + క్ 

వేం వంచ, ౧, ఆ. రరఏ, 

గాలిచిళ్ల, చే, ఏ. (గాలి +బిళ్ట గెడలు వాచుకోగ' 

విశేషము. (వా) 

శొలిమాట. చే. వి, (గాలిచామాట) లోకువ ద వాదము; 

ఆధారములేనిమాట “సీ, నులయమారుక మెక! 
మెలంత. చెచ్చునటన్నం గానరా దడియును . 

శాలిమాట.” కవతీ, ౨, ఆ. ౭౯. 

గాలిమెకము, ద్వ వీ, (గాలి+ మెకము) లేడి, “సీ. 

కడవింట చేయక తజిమి గాలీమెకంబు నును | 

రుతోం గొనివచ్చుననమజవము.” రా. వి, 3,| 
ఆ. ౪౬. 

గాలిచేంతరి, దే. ఏ. (గాలి మేంతషాఆరి) వవనాళ 
నము, సర్పము. “ఫీ, కచ్వుగుత్తుక వాడు శాలి! 

"మే:కరియంచెజోటివా: డరమెయిజోటివాండు” ' 

అచ్చ. చాల. ౧౩. 

గాలిమేవరి. చే, ఏ. (గలి మేపు4ాఅర్సి “సీ, భన 

వృషభం చ్రుండు శాలి మేపరిపిండు వాజిగా 

భూవణరాణి గాయ చెన్న. ౨, ఈ ౧౯౮౭. 

గాలివాన, చే. విం (గాలిషావాను గాలితోడివాన' 

రముుమయు. “వ,.,అఆహ్వు డవ్వువ్వుందోంట పత 

గానివానచేక నేకీడునుం చబొరయకునికి జనులు 

వెజగందుచుండీకి, , 4” కళొ. ౪, ఆ. ౯౩. 

ras జే, ఏ. (గాలిషఇమేతక్స 1. శాలి కొట్టుట; 

2. జ్వరభేదము, (శ. ర 
గావు, బే, వి బలి. “గీ. నొచ్చ చించబోతుకదుపుల 

గప్పి సీకుం గావు 'వెట్టింకునమ యోగంగ 

sh పీలా ౧, ఆ. ౧౧౩9. 

గావుకేక జే. ఏ. (గావుకేక) బలి యిచు 

చేయుశేక; bi (వా.) 

గావకొను, చే. సం (క్తి. (గావుాకొను బలిగొను. ' 

“ద గొజియల క గొముపొ లేళ్లను 

గావుకొందుపు , , 7 కాళిశేశ్వరీ. పీడ. కణం... 

న. 

నపుడు 

మ చూ ఆట నట ద పధ దలానా రారారా కాక కాల. నామా 

శ్రాలుతో వ నిదురలోవల: గలం ' గావువట్టు, డే క డీ (గావుశావట్ట్రు 1. చంపు, 

Ea కడుదురీ: గయ బోలె వడిం దోలి కజుచి 
యాకస్తూరిదువ్వుల గావువట్టు.”” సా, ౧, ఆ 

౯౮; 2. నాళ మొగర్చు. “ద్ని, పొదలెడు 

ప్రురుషమార్లనుల గావువట్టి, మదము మౌాత్సర్యంబు 

మట్టి మల్జాడి.” ఏష. పూ 3, ఆ (శర 

వి, గట్టిపట్టు, కార్యము చెజ కేరువజకు పీడ 

కుండం "బట్టిన వట్టు. (శ. ర.) 
గానటవీనట. జే, వి. నలక్షణము గానిచదువు. (శర 

“జ, భాసుర భార తార్థములభంగలనిక్క "మెటుంగ 

చేరమిం, గాసటబీనటే చదివి గాథలు తవ్వ 

"తెనుంగువా కిన్ ,వ్యాసముని ప్ర శీతవరమ్థము 

'తెల్లనంబేసినట్టియ, కాసనకల్పులం దలీ.తు 

ey నన్నయ తిక్క నార్యులన్ =” నృసిం. 

క్ట్రీథ్రి, లొ 

| గాసము. 'వై* వి, (సం. రో 1. ఆహారము, తిండి. 
“వీ న 'నల్టచేవరకోలగో బ బశ్లె వేసిన'మేటి విసము 
గాసము గాగ. మెస౧సనయ్య.” శివధ. క, ఆ. 
రాగి భాగ, రా స్మం రోర౭; 2. బత్తెము, 

జీతము “గీ, బంటు నెబుం/గవు గాన మిమం టెం 

గనరె, దవనరము వచ్చె మము జాడు మనెడు 

వారు, వైరి,..”” రా, వి సి ఆ. గ 

గాసి చే. వి (గాసి 1. వ్యథ, దుఃఖము: 
“ఊఉ, ..ఆ య్యో సరసీరువోక్షి మదయోగభరం 
బున నిట్టు ఖిన్న యై,గాసి వహించి యున్నది, ..” 
శుక. ౧, ఆ. ౨౧౪. “పీ. అపుడు 'వైచినవచ్చి 

యరు(గుషైం బవళింతం గలువకాండై మేను గాసి 

బొదలలి లా, వి ౨, ఆ. ౭౦. ఆం, భా. పః 

౧౫౦. విజ; 1. వెడినవాండు, “గీ కర్షశకుని 

దుశ్ళాసనుల్ ఘనులు గాంగందలంచి వారల. గొని 

మమ్ము గెలుచువాండ, 'వై మనంబున శంకించ 

కట్టు ఎ కీడు, చేసి తాఫూంపుదస్పిన గాసీ మైతి.” 

భారం శల్య. ౨ ఆ గబా 2. వెడినది, నళించి 

నది, “గీ, ,..చేవోర మాడు, టయును గోరక్ష 
గావించుటమును bass గాల బ్ర లికెడు 

తెరువులు గాసి గావెి భార అ ౨ ఆ, 

౨0%; లె. నిమృలము, “చ, .,నీదగుసవోయతం 
గౌరవసేన రూపుమా పుట యవలీల నాకు ననుం 



గాసీబబుమే. ద్య. స 

శగాసీం 90? గొహొ 

బోల్టుగ? జేయుట నీకుం చాడియే, కటకట 'గాసీచేయు. చే. న. కీ (గాసిశ చేయు). క. బాధ 

నావరా,క మము గాసీ గం జక ముచేతనంటినే” 
హే WU 

భార. ఖమ్మ, ౨ ఈ ౧౬౧; క, నలతినది, “ఫీ, 

కమ ము క్రొవ్వరినరుల్ గాసీయై యసీషసూనాడ బలు! 

స నొళ్వులం బట్టి యయాడ్చీ* నో ఊం రా. క, i 

ఆ, భావ, 

శాసించే, జ్. నం శ్రీ" చాధించు. స క వః నే 

'లెజుంగుదు రొరు, గాసించరు కుచ్చితంపుం గఆద | 

చెట్టు, ల్ స. నొక్కండ్ర, రుద్రులః చఛాజ 

విడిచి గాసీకేయక కాకి కోలక్లకుచట్రే, తండ్రి 

oe రగుట చి త్తమునః కాకీ. ౭, 

ఆ ర౫ 2. శాశమొనక్సు, పౌడుచేయు. 

“చ. ..నమస్తభూజముల్ , 

బహుళంనుల నిట్టులు శ్రుట్టేచున్నెడన్ 7 ళ్, 

రా. నుం. ౧౪౦. నిర్వ, ౭, ఆ. ౧3౨. 

స్ట 
దలచి, 

బబుపిడి గాపిచెసీ 

he 4 లెజుగ ఈ త్యాసక్షసౌవ్భాదులు స్క త్యాసీళులు | సిలు, జే. అ. కి. 1. బాధవదు. “టా గాసీలనీక 
ఆ నురలు వార లవ కారకు లే.” వారి. ౫ ఆ, 3౦౧. ! 

ద్వి. వరమ. ఈ, ఆ. 33%. పు, 
గాసింబడు. దః ఆ డీ (గాశీక+వదు 1. చెడు. 

గక తప రవాస్యము, గాసింబడ | 

కుండ...” దక 3, ఆ, ౧౧౭; 2. చాధవడు, ! 

దుఃషంచు. “సీ వోమాజ్యగంధోర్తి కుజ్వేగ ! 
మొందుచుః (గృ కనక నన ర స 
చవ. ౭, ఆ. ల! క్ష స్తీ నంతోజి దించు! 

"తెజం, గానపడనిమనసను సలుగునట్టియధ ము 6 డి 

చ్చో నడిం గనుం జని యచ్చో, గాసింబడు 

జముని భటులు -గాలియ వెట్టన్. * భార, ఆక్ష్ట. ఈ, 

ఆ. ౮౨౮. 

గానీబఆచే. ద్వ. సం శీ" (గాసి+వడు. ధా ప్రే: 

1. బాధించు. “సీ బహురూపులను మోతి ప పర్ణ! 
శాలలు దూణీ కడలి ముని స ల గాపిబజచు.” 

ఊఉ. వారిశ్చు క్క) ఆ రార; 2 “వ.గడుసరి 
దానవులు వసిమి గలవసీ:డి కాన చేసి వడ ద్రోసీ. 

గాసీంబఆచిన' ప్రాసాదంబులును. * =” డ్. వారె ; 

౧, ఆ. ౫3, 

ల అని లాం ద హా! 

&* (గాసి౧బడు. ధాం చే 

డించు. “సీ. కవజక క _వంటెక్కు. గాంచురీచను 

దోయి కలికి యేకకినుండు గాసీబటిచై.” ఉ. గెవానము, సం. ది ఆ 

రాం క ఆ, 9౨౭. 

క గా పెట్టు) 1. వెడం! 

న se SB గాసి బెట్ట, | గొటు. 
|) 

రానతులం గెకళికుం డజా:కలి కీ కువట్టు నా, 

యాసము లేనీవం శ్, ము. , *కృవచేసి సి కృ ళార్టులం 

జేసె చంకయున్్ రామా. కో, ఆ. ౨౮. పారం 
౧, ఆ. ౧౩౨౩; 2. కోవవడు. “క, వాసవుండు 

నందనోపుండు, చేసీనయబరాధమునకుం జిత్తము 
లోనన్, గాసిలి.,,” విపు 2, ఆ. ఆళి, 

ఊఉ. వారి. ఈ, ఆ ౧౨౮) 9, శ్రమువడు. జ్జ 

వానవనందను: జెంతకయం, గాసిలి యున్నాండు 

మనల గని యించుకయున్, డా సనైరణ 

చేయడు...” భార. విరా, ౪ ఆ ౨౩౦; 4 

నళించు, చెడు. *చ...నామనంబునం గడింది 

భయంబు జనించి దకీణాం, గనికరముల్ చలించె 

ధృతి గానిలె మే నవళత్వ మొంబె...” ఊరా. 

ఇ, ఆ. ౨౨౬ 

గాసీల్లుజగాసీలం (చూ. గాసిలు) 

గాసిసేయుజగాసిచేయం. (బాధపెట్టు) “ఊం భంగము 
తోడ నున్నవను: బంపు విరాటుని మాద భూమి 

కిం జెంగబనుండు నావయినజీకపుటూట్లలు సంత 

కంబు చా నిం గదు గాసిసేయు నకేనిం జేయిపం 

దణ యయ... ” భార. వీరా, 3, ఆ ౧౧౯ 

“న, కే స్నానము మునుక; 

ద చొచ్చుట. 

గావామానుడు. నం. విణ (ఆఅంఆ) వం స్నానము 

చేయుచున్న వాండు; 2. వ్ర వేశించుచున్న వాయు. 

గడి...” దళ ౬, ఆ. రూ; 2 దుఃఖ చెట్టు, | గావాము' సం. ఏ. ఆ bg l. స _ 

బచాధె పెట్టు. కకక ఆనభో నమ్రైయి స్ు, శాసనం! ( 

~~ జీ హాం = అ ప్రై క్ట ' డప్పాండుపు క సతి me డై సంక లె 

చెద్దయు, గాసింబెట్టంగ,.. భర 

ఆ, ౬, భార శాం. వ ఆ, ౧౫౫౨. 

ద్ i తము, నం. విణం (ఈ చా క్ “గా హైం ( 

చేయునది; ర చొచ్చి 

ష్ కే ముని: న్ డి, 

వ్ర, వేశింప:బడినదిం 
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గాళపందు. చే.విణ, (క. గాళక)!. దిట్టండు, ధీరుండు ' 

“త గాళర్ష టార్ ళటకి వా వతు కెక్క_టి. 

యాక్కు_తున్క_ అలాభీలతరాశనుల్ చిదిమి! 
"పెట్టినబంటులు ., ఆ. ౧౦; 2. 

ప్రాఢు:డు. “ఆ. అనుచు నెల్ల వేల్పులను గొల్చి! 

మునుకబ్బ,ములను నన్న గాళకులను దలంచి | 

పీలా. ౧, ఈ ౧౧ 

గాథ. డే. వి (క. గాచు నాశము, సాడు. (చూ 

విబేం ణి, 

| 
| 

| 
| 

గాభ చేయు.) 

గాటచేయు, దే. న. కీ" (గాణ చేయు నాళ | 

మొనర్చుః “వీ ఆటతివ్చలం చచ్చి పాట 

బందులు గాల్చి కట్టువ లన్నియు గాటవేసి.” 

అచ్చ. ను క 

| 
గె 

సిఐన్, చే. అహ నిందయందు వ్రాస్వాది మైనయా 

'మ్రేడికశబ్టముయొక్క_ యాద్యతరమునకు వచ్చు 
నాజేకము. “చ వారి గరి వహ్ని గిహ్ని మణి 
యంతకు గింతకు వైత్యు గీత్యు వొ ర్వరు స్ 

గాద్పు గీడ్చు ధనవల్లభు గిల్లభు...” భాం, రా, 

యు, ౯౦౪. ఊఉ. వారి. ఈ; ఆ, ౧౦౭. 

కింగురు. చే. వి. వింటినాఎనుండి బాణము వెడలుట 

మొదలగు వానియం దగుధ్వని కనుక రణము. “డి. 

కొదవ నాగము? బోనికోలమిజ్ఞురులు, నసెదరంగ 

దోనం దీసి శింజీని దొడిగి, తెగ గింగు రన బావి 
దృష్టి సంధించి తెగ చేయుటయు,.. దెం 

వారిళ్చు పొ, ౭౧౯ 

?ంజే. చే. ఏ. బీజము విత్తు, ఫీ వీజెంపుబలు కెంపు! 

విరిసి వెన్నెల గాయ  వరినింజ నొకటం | 

బల్వరుస దోంవి', ఆము ౧, ఆ, ౬౧. ఆం. 

భాం ద్వి. 3౯. 

నందే. చే. సం కి” చిమ, విదిలించు. “ద్వి. జయ 

కాము: డలుయగలు జలికించి చిమ్మ; కియం గర 

చరణముల్ గింజి యాడుచునుి”. అ, మక ౧, 

అఆ, ర పు. ౨౦. కం, 

గింజేఫోొను, దే, అ. శ్ర (గింజు+కొను1, శ శృమపడుు 
బాధపడు గ చండి కానముద్దండ పాశ ౦బునం 

దగులువడి గింజాకొనుమనుజాశనులు పన్నినవలలం గిచ్చే. దే, స (క్రి 
బడి కన్ను కొనువన్నుంబోతులదీతి నుండిరి. , 

పరొవా, ౧౧, ఆ. ౧౦౫; 2. చాధ్ధింపదలందు.. 

90g గజి 

“కా నీనిన్నే శర ఇందు బాంధవులు గానీ 
యొల్లవారుం బే, కానీ మృత్యువు కల్ల, కి శ్రిందు 

వడనీ కాలుండు గీవెట్టనీ, నానాకర్మ్యచ సాటి 
గంజుకొననీ నాకేమి నే రాజ నిం, తే నీచాటున 

'దాంగియున్న పుడు వీలే యింక నె్వేశ్వరా 

న శ ౧౩౨౨ స , కీ. చిమ్లు, వివిలించు “కొ... 

మోంజేశులం గన్నులిం, పారం దోముచుం జేవం 

బూని పీజు: దొయ్య స్నీంది కల్లార్చుచున్, 

శ్రీ రమ్యాం, ఘ్రీయుగంబు గింజాకొనుచుం 'జెల్యంబు 

ఇట్టించంగన్ ౨” వారి. వొ ఎగ్స్ ఆ. ౧౭౦. చ్షః 

6౧, ఆ. ౧౦౧. 

గింటెన, చే. ఏ. దింటెన “సీ, ,.ంటెన యనయగు 
దింళటెన యనం గిరికర్షి చెలువొందు.. ,*”*ఆంం భా, 

ద్వి గం 

గింటేమం. బే, నిం జమిలిపోంగు నేంతబట్ట. ' “గ్ మడత 

వసీమిడి గంరౌెముల్ మంజిడి జ, దోమతెర 

మంచములు వానంతులు జవాది యగలు సీరులు 

చిన్నెలు గాల నతడు గడపెం జలినెలలు 

తదధూకుచశరణంం డగుచు” కళొ. 8, ఆ, 

౧రా౧. విణ, 1. సాందృము. “కీ రింసలంవాజి 

ఎారికపుగింటెంపుం బచ్చడము గట్టి వ దేశమునం 
గట్టిగ వరావా ౬, అ. 60౦, వాలీ కి. ౨, ఆ. 

౧౫౧; 2 ఘనము, గట్టిది. “డా. గెంటని పేను 

మేను పులకింవెం గరీటికిం బూ లొసంగి వా, లంటి 

గిలుక్కు_నం దిరుగం గమనిక స్తురి తొవి గమః 

గిం టెపుగబ్బిగుబ్బలళిగిన్ వెలీం జిమ్తునాయారి 

జిల్లుంబ, య్యంట చెజం గొకింక దనయంగముై 

నటు సోశినంకేటన్*” విజ ౨, ఆ, ౧౩౪. 

నిండి, వైవి, (సం, కుండీ. క. గిండి lL సన్నని 

మెడ గలపాార్రము, “సీ. గొడుగు పౌవలు కేలం 
గొని నాగ్నజితి యుండ జలములగిండి లక్షణ 

వహింవ,” ప్రభ ౨, ఆ ౧౫ ఆం. భోం ది. 

౧౯౨; 2. కమండలువు. “సీ, జేవచేవుని నేల 
తిట్టితి వీ వని కీరవాణి యొకర్తు గండి ద్రోతెో 
పార్వ . ఆ. ౧౬౨. చంద్రం 3, ఆ. ౨౧+ 

. నీదు, (శ. ఈ శా 

+” 'షిజిగాండుం చే. .. య. బంగారువిచ్చుకం * 

శ్చం, గారవన్నద్రుమాళి సిజిగాండులం గరూడుల. 
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జేర్చుః*లి స్వా. ౧, ఆ. ఏ౬ అం. భాం ద్వి. | ముదిరినది, గింజ ముడిరినది. వా;= నిజరువం 

లా | కాయ 

గజిబిజి. చే. వి. నమలుటయం దగుననుకరణమా. “చం | గీజరుజగిజేప. (శ ఈ చం 
అజునివరంబుకల్మి నిటలావమవళోత్ష ము చాశే | నిట. దే, ఏ. కృశించుటయం దగుననుకరణవమం, “కం 

గాల్చుది, స్రజముల మోపు మూ(పురముగాం గొన వెటపెటపెట: గానెన్ రవీ వటకటవటమనుచు 

నోపునురానుర్యాస్తముల్ గిజిబిజిం బిప్పిగానమలు ' గిరులు వగిలెన్ రగిలెకా, జిటచిటచిటమనుచుక్ 
గిత్త తదీయముదాదృశంపుట; క్క_జిములు చేరి! వని గిటగిటగిటనునుచు జనము గృళయించె 
గిబ్బల ప్రకారము లాకం డజేయుం డెమ్రైయిన్ షీ నెగన్”. రా, పి సగ ఆం గారా 

కకు. గ్య ఆ. ౭౨. గిటకం చే. వణ. పొట్టివాండు. “సీ. పొట్టి మొట్టి 
కాటా. నాగా లలా అకాల భాసా. 

గిజ్జీగాంయువగిలిగాండుం (శం ఈ పు “టక పొదిటి పొదదు,...౨90”ణా యనలోను 

సిజ్జిణిం డే, వంతున మర “వ. =. బిప్టోలు గిచ్చళ్లు వామనాఖ్య డనరు” ఆం. భా, ద్వి ౧౨౩. 

గిజ్జణులు. కాకీ. ౭, ఆ. ౧౮% 'శటగిట. దే. వి వండ్డు గీటుటయం దగుధ్వని కనుకర 
నిజేగిజై. దే. వి. 1. కలవరము. (చూ. గిజగిజవడ్చు;! ణము. “ద్ని. గిటగిటం బండ్లను గీటి కొళికుండు, 

2. కాళ్టుచేశులు విదిలించుటయం దఫననుకర' చిట మిడులోహ్ట చెదర వీక్షించి” ద్వి, 
కాము. వా:జజవాండు బాధచే గిజగిజ కన్ను కొను ' రెశ్చ, ఫూ ప స చం; 6ఉ వణశకుట యం Ph fo 

iE చున్నాండు. .. దగుననుకరణము (చూ గిటగిట్రమశుల విణ, 

నిజిగిజికదుచు. జే. అం (క్రి. (జిగి జసాకుడుచు )... సూత్తము, సన్నము. (వృత్తీయందు సనం క 
కలవరమొం దు. సీ, కదలించి యె త్తంగాం గడు! [1 Hers నటి, యింపకొ గటగిటనికో నొకింక 

నశ మం డయి గిజగిజకుడిచె న క్కేకయుండు.” చలింజన్” విజ. 9, ఆ. ౭౯. వరమ. 3, ఆ 

చమ, 3, ఆ. ౭౩౨. ఆ 

ిజేగిజేపడు. ద్వ, ఆం కి" (గ జగ జశాచడు) కలవర ' 1టషిటన. డే. విణ. 1. అల్పము. 'వ.,.మహేంద్ర, 

మొందు. “క... చిలుకులు, గిలీగొనం బతిప్రు నిమధద్రొ, దోణంబులు దకిద్రాణంబులు హానుకాటంఖబా 

టయు చాడు గిజగిజవడు చక.” కచ్చ, యం. | ర. తక్కు_జిజుకొండల ౨ చేర్కొ_నం 

ఎ౨౧౭(మ్ముద్చి. వొ “గిజగిజగెను. * శరం bie! గారణం చేమి,.. కాకి ౧, ఆ. ౧౦౦; 2. 

సిజేగి జేయగు. డు అ (క్రి (గజగిజ4అపు బాధ కృశముం “వ, ..ఈబోటి. ,, పుటపాకనికాళం 

నొందు. “క. న న గాంచిరిి నిజరకీత;  బగుకాంకం జీకానుకడి నాండునాంటికి నగు 

వీముః గాలని యమికభ్ళక్య, వ వృజకృక కరహజాువిభ చున్నట్ల ిటనిటనగుచున్ను పి, ,.*” ఆము, ౫ ఆం 

చాధలః గిజగిజయగుక్యూద్రభ క్త: 57 కలికి జేసన్ కొ” ౨%; 3. శాలం్కి కొంచెము. “వ,..చదువదోర 

Vw రం. 3, ఆ. య. బస, ౬౧౦౦ వం. . కొనిన నరునకుం గాలంబు నాలంబు విఘ్నంబు 

నిజేగిజేలాడు. చే అం (క్రి. (గజగిజలుాకము కల లఖిలోద్యమమ్నంబు లందులకు సొమ్మని గట 

వరమొందు. “వం ధవళీకిర ణుకిరణంబులు చుజుకు నిటన.” ఆము. ౧, ఆ. 8౮ (శ. ర పాకం 

చుజుకున మర్శంబు లంటిన గజగిజలాడి తాళం నుకుమారము. “ద్వి, కటకట భార మెక్కడనుండి 
జాలక మార్భ గ్రమ్మి సొమ్తసిలిక, +,” నృ. వి. వచ్చె, గిటనిట నైనయోకీరచాణికిని...” ద్వి. 

౨ ఆ రార. వారిశ్చ. ఉట కారా వం 

సిజీరు చే వి 1. సంజు బీజము. “గ. ..బీడాఖ్య! గిటగిటమను. దే. ఆ క్రి. (౫టగిటశాకను వణయ; 
వరంగు విత్తు. విత్తనము గింజి గిజ రన,,.” అం, చలించు “క. చనులోవృవేగున గటగిట, మను 

భా ద్వి. 3౯; Dp మూమిడీవండుమున్నగువాని చెన్నుడు మేమి యగునొ యపసియెడుశంకన్, 

యం దుండు పేసెము. (శ. ర బౌ); శి. కోడి!  గనకపులోట్ణిడినాండో. వనజాసనుః డన వనిత 

గుడ్ల (గ్రడ్డులోనివచ్చునిపదార్థము. (త్ర వా విణ, వన లింశెననన్ =" చభౌః ౨ ఆ ౯కి 
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గిట్ట. చే, వి 1 ఖురము డెక్క “గీ గొరిజ డెక్క, | గడెగిడి. జే. ఏ. 1. నమస్కారము. “సీ. ,గడికిడి 
గిట్ట యన భుకనామంబు చేరుచుండు...” అం. బెంకణాలు ws he దండము పేట్ట వేంళ 
భా, ద్వి. ౧౯౭; 2. బాణము, “వ... మైందునిం| 'టేశ” వేంక. మాన ర౭. వాంస రో ఆ ౨౧౩; 

జౌవంచగిట్టల గజు నెలిమిదికోలలం గుముదు 2. చిరక, న సాథనవి శేషము, ( Ce) 
మైదమృల...”అచ్చ, యం, 3౬5, రా. వి. ౫ | గిడిబిడి. జే. ఏ. వాద్యవిశేషము. “సీ. చనియె దండ 
ఆ. ౧౨. ! ఛరుండు జయబదుందుభులు (మోయ మో 

గట్టకజమేం జే. ఆ. (క్రి. 1. చనిపోవునపుడు పం జైత్యులు గడిబిజ్ల మ్రోయ. వరావా, ౨ ఆ, 
దకఆగా వ వడు. వ్యవ:-చా సధ ముదిఏనది, వం రా (Ae డిగిళ్టు, ఆవము ది. ద్క) వాంస. ఏ, ఆ, ౨౯, 

గిట్టక ఆచుకొ న్నవి; బి. కోజముచే వ ండ్డుబిగించు. గిడియ. డేవి. en “దీ ,కమటం బనం 

డు! ద్దు ద్దు 
(వా గను దమట౨ బనంగను OC దనరు 

| గిట్టించు. జే ఆ క్ర" గిట్టుబడి యగు. ర చుండు గీ, దుడు మనంగను దముకునా గిడియ 

స క్రీ .(గట్టుధాం గ్రే న స 1 చంపు. “దండ యనంగ, నరగజ మనంగ దద్భేదనామబు లగు.” 

బల్లట్టివారక్కసున్ వెక్క_సం బై చిన పే వక్క అరల కం దః Oe 

నుక్కుంగంబంబునం బుట్టి గిట్టింపవా , i ” అచ్చ. | గిడుగు. దే, వి. కామలేశిగొడున. (శ. రల 

య ౧౬౧; 2, భీదిందు. En కనయుండు గడ్డ. ఒదే.ది.(క. గడ్డ.) వామనమ్వ్నూర్డి, విష్ణుని యవతార 

పీన్నని శలపోయ వలదు, కినిసీనం గొండలు | భేదము. “రగడ. మాను శా౭చే ల్బంది మానిసి 

గిట్రింపనోపు.” అ. మం క. ౧, ఆ. 3౫. ఫు మెకము గిడ్డయు నేలవేల్పును...” అచ్చ, యు. 
క్ జః ౬కి పణ. “ఫాట్టివాయం. “గీ. .కుణుచ ఠింగణ 

నిట్టింపు. చే. వి. (గట్టించు. ఛా ఓ చావు (ఈర) గెడ్డ ఆక గజ్జ, పాట్టి యన వామనాఖ్యలౌ..” 

9, గిట్టుబడి. (క. ర శక్ర) iis ని, మాన. ౫ 

| . గిడ్డంగి. బే, వి (కః ఈ గిడ్డంగి) 1. సరకు లుంచి 
గట్టు. దే ఆ డీ 1. చచ్చు. “ఆ. వీరు కలియుగ యమ్మైడీయిల్టు; 2. చజిసాల. (శః రు 

మున వేయేండ్లలోపలం, బుట్ట గిట్టం గలరు భూవ జ్ వ a ము రు. Ge 

శేంద,- ల భాగ. గాస్కం ఒం౮౨ సా, ౧, క క్ os ఎదు గిడ్డ:) ఖే చః 

ఆ. రం 2. నళించు, చెడు. “సీ, గుట్టు పోని ఆవు. 'సి దొడ్డిపెట్టిన శేల్పుగెడ్డి కాలు 
స్వా. ౧, ఆ. జఒ౬జం అము, ౨ ఈ ౯౭; 2, 

పాట వాపు “జీ శేరు వామనగవి గిడ్డి 
యనంగ, ..” అం, భాం ద్వి, ౨౬కి. విణ, పొట్టివి, 

చామనము. “సీ,..ఆవు ఫొట్టియు డి యనం 
జెలంగు,,.” ఆం. భా, క. రలు 

గడ్డు. చే, ఏ. శ్టేనవిశేషము. uA మృగయు లంతటః 

చెచ్చిరి లగుడు గిడ్డు జాలి జలక ల్రై కణుబజు 

వేనడము _బైరి...అనుజేగకులము..4 పిన 
శకుంం ౧ ఈ 6౧౦. యః ౧, ఈ ళం. 

గిత్త. చే, ఏ. క. బుడ్డకొట్టనికోడె, అర్హ భ్యము “సీ. 
గిడన చే విణ. పొడి, చామనము (శః ర. చం సత్త నా గిబ్బ నాం రలు నార్ల ర్ల భ్యము, ..” 

ఇడ చే. వి. బిగువు. (చూ. గిడికొను అం భాం ద్వ ౨౬౨; 2. ఎద్దు వృమభము. 
గిడ్కొను. చే అం (క్రి (గిడెశకాను 1 బిగువెక్కుు.... “సీ గిక్తఠత్తడివాయ బుల్లి ముత్తు లిడంగం 

(బ్రా ఓ కవ్పటలుగొ ట్టు (ఊదాఃణ, బాలువాం డౌదలజాలువాండు” అచ్చ. బాల 
గిడికొన్న చేతులు (బ్రా). ౧కి 

చ్చిన శగీట్టుం బెద్దణీకంబి దుర్వ వ్రయపరు: డైనః 

దొలయు మిసిమి.” రామలిం. కరా ర. అనుకూ 

లించు. (శ. ర డీ. హితకమగు. వాతా నన్ను( 

జూచిన వానికి గిట్టదు. అకూర నాకు గిట్టదు; | 
5. లాభఫించు. చా: అధర కిచ్చిన నాకు గిట్టదు; 

6. చాలు. వా;జాకూలి గిట్టినచోం బనిచేయు 

దుము, 

గెట్టుబడి. దే. ఏ. (గట్టు +లజ్ అమ్మకమునందలి 

లాభిము. (శ. ర wp 



గిద్ద 9}1 గిరా 

గిద్ద. దే. వ. సోలయందు నాబ్బవభాగముం (శర.వా.) ! గిబ్బవయాళి టేదు. ద్య. అ. (క్రి రబ్బశావయాళ్ 4 
గద్దుఎగిడ్డం. “అ. ధర్మ గణము బేతం దగిలియుండియు ' జోదు వృషభము ఇక వివా3ం చు వాండు, 

“సిక నోప్రనేన యిట్టి యు,గృకృక్య; మేల: శిన్ర:దు. “ఊం సబ్బలిజేనతాలిమి నగుకొ నిజ 

య"నెడుకరిడేం గోలావాలము శ "ద్దు లలమి, భూచవిభూతిళంవదక్ష్క గిబ్బవయాళిజోదు నడం 

పాడువ ఖేచరములు.” సొంబో. 3, అ ౨ఏి* కించు, ..* రామా. పీకి రాళ. 

ినియ. దే, వి కటఫి స, (శ రు) గబ్బు, డే. అ. క్రి చంపు. “ప్రీ సోక్రంంచి సిపంను 
గినుమాడు. చే. న. కీ = (గినుముడాఆడుఎ) వంచించు: లీకలాతల జ్జ గబ్బియెల్టులన్హైన గిబ్బ: జాచు, 

“మ. తను నాప్యాయితు: చేసి శేపు గ్బవా సా,౧౩ ఆం ఇరా. 

కృత్యంబుల్ వొనర్పం దొడం, గినతల్లిం గిను కక్ష, జీ, వి 1. నూతిరాట్నము ఘటయం క్రము' 

మాడి కప్పడుగులం ,గృీడారతిం బోయి... (క. ర “నెలకి. వాం నూతిరాట్నముమయొక్క 
వారి, సూ ౫, ఆ. ౧౯౮ చక్రము. “దీ క్రంశ్రుకంతలి నముత్చాటనయ:౨ 

గనుము. దే. వి. వంచన (చూ. గినుమాడు) శ్రంబు రొట్న మంచనగను రహికి నెక్కం 
గిన్ని య=గిచ్నె -(లోవోదిప్తాత్ర, త ము) “సీ. వనిడిగన్ని దవ్భద్ధర్యూకృంబు తగు వడి యం చక ?కక నా 

యలు చేపట్టి పుణ్యాన పీ లం శిరమున మొ క్రికజేమ భ్రమకంబు వరణ దుంను.”” ఆం. ఫాం దష, 

. లిడల” ద్వా. ౨, gi ౬౦. “చ,, వజ్రపు! 

| 

| 
/ 
| 

| 

మం. 
గిన్నియలోని తీర్థము, ఎ,” సాంబో* ౨, ఆ ₹0- | 156. చే, ఏ. తికుగుట మున్నగువానియం దగుధ్వని 

గిన్నెజగిన్నియ. చే వి (క షెజ్జైల్ , తం గిల్డ్ కే. | కనుకరణము, “వ... వ్రచండమండల్హా గము జశి 

లోవోదిపాత్ర ము, కన సాని యాశాసమై. వించుచుక గిరగిర న్చిరగళ న్నెగవై[చి పట్టు 

త వ, శీల నవచం దకాంతపు చున్ కళా. ౬, ఆ. ౧౪, భగ. 

గిన్నె ఫూొనీ...” భీమ ౧, ఆ టం... Jy ఉ. గర 

క అ ౧౫౮); 2 పానప్కాత్రముః చషకముం, రము, సం, వి ఆ. నం మ్రింగుటం 
గీ గిన్నె యన డబ్బు రనం గోర యన్నం జమ [కదా దే, వి (హిం. గిన) గుండ్రముగా చుట్టు 

కవము,..” ఆం భాం ద్వి ౨5 క. కొని యుండు కలవె వెండ్రుకలు. (శోక. కరజాలు. 

గిబ్బు. చే. ఏ. పే, ఎద్దు, వృషభము. వవడి గల, వాం) 

గిబ్బలం బూన్నినశకటంబులం , , ౪” భాగ. ౧౦ 'నిరవు* జే. వి కుదువ, తాకట్టు. “నీ, కనుదోయి 

స్యాం వూ. ౨౧౧; 2. బుడ్డకొట్టనికో డె, ఆర్ష మెజుంగులు కంతుతూపుః Bee గిరవుగాః బెట్టినే 

భ్యము. ఆం. ఛౌ. ద్వి. ౨౬౨ వగా, గ్రేసవాన, హరిణనయన. విక, 8. ఆ, ౬౨, ఆము, ౧, 
కము. (ఇది యుత్తరవదమై యుండును) “కం. అఆ. గళ; కి కానుక. “గీ, వారిణకరివారెచము 
చన్నులు జక్కవగిబ్బృలు. =” నీలా, ౧, అ. AA; రంబు లక్నీకుంభ, మధ్యవాలాకృతులు బెచ్చి 

దశా, ౧. ఈ ౧౬౦౪ మనుపుకొజకు  భీల్లవతియింట గిరవులు పెట్టె 

గిబ్బరపుతు. ద్వ వి. (గిబ్బషారవుతు వృవషభవావా; ననగ, దృమ్మ_చవలగన్న చికురచారిమల నొప్పు. 

నుండు; శివుడు. “క. బెబ్బులుల నంటవచ్చుం,; వరాహా. ౨ ఆ ౧౧౩. 

బొబ్బ మెక ౦బులశు జే ముద్దిడవచ్చుక్ , చ్చ కు దే. విణ. పిలరీకి, సమరఫీకువు. (శ. ర 

రవ్చుతన్న నలుకుద్యుము, , 4” 'పార్ష..౨,ఆ, ౧౭౬ |౫రాకి. చే. వి, 1. అధికమగుకొనుబడి. బా కొను 

గీబ్బలజేడు. ద్వ వి. (గిబ్బలు+ జేండు) నంది, శివుని ధరళస్ష గానే గిరాకిహీచ్చినది. 2.అలభ్వశ.ఊదాః 

వావాన మగువృషభము. “డ్.. వాస్త్రమున న్నిశిత, _ చస్తువులగిరాకి హెచ్చుగా నున్నది. విణ 1 
తి త్రికాలముం, బూని మెంది ఆంశెలికుపోటరి ఆధికము. వా:జూవన్తుపులధర గరాకిగా నున్నవి; 

నలల చేని చెక్కి యీ, శానుడు వచ్చె...” | 2. వెల యధికముగాం. గలద్కిప్రియమైనది, 

పారి క) ఈ ౮%, 'ాసామాన్యులు గిరాశివళ్తువులు కనలేదు, 

ఉందిః స్క 



గరా 

గిరాకీ=గిరాకి. (వా) 
సర సం వి, ఇ. పుం 1, వర్వకము; 2. అచ్చన 

గాయలు; శి. నేక్రరోగవిశే శేషము; శీ, జువ్వి శీ; 

5. నన్నా ్వనులనామముతుడిం చేర్చం బడుబిరు ' 

దము, ఉదా? అఆనండగిర. మొ) స్త్రీ 
WU 

ణం పూజ్య ఇయు. 

గిరిక. సం, వీ, ఆ xh చిభ్రైలుక; ర్త, వసురాజు ; 

భార్య; ఏ. జలగ; జీ పార్వతి; ర్. వి 

అడపిమళ్లై స్టో 

గిరికంటకము. నం, వి, ఆ. పుం. వజా)/యుధము. 

గిరికర్టి. సం, వి, ఈం స్త్రీ. దింటెన 2. 
కరి కం సం ఏ, అం స్తే" 1. భూమి; డి2ంటెవళీ | 

912 గిటీ 

| నర్పుజగిజుము. (గొప్పతనము; విభవము.) “గీ సగము 

గనవచ్చియును వణీసగము గాన రానివలయా 

చలముగిప్ప దా నణెంకి సాంబో. ౨, ఆ, 

౧౩౨౨౩౨. 

మ్రింగుట. ! అక. దే. విణ. పొట్టి. (శ ఈ బ్రా 

'నఅకతాడు. ద్య. వి, జా. Wea హింతా 

లము సో, (శ. ర Wp 

ధవ; 6. అక పడు. ద్య. అ. కి” (రఅిక+వడు పొట్టిదగుం 
ళ్ళు నఅకవడి క! సాగక, యొఆలు Ma 

గనలం బెనిచి యొవ్వగం బుస్పం, బజం బువ్వు 

మొగ్గగుబ్బలు, వజల ఫలం బెనగంజేనె వలపు 

బుతు వొగిన్.” కాళిందీ. వి, అ, ౧౨౨ 

నరు, జే.ఏ. క్ డు వాయించుకంచు కాళము. 1ఆి దే, వి. (కః, ౧జీ వలయాకారపురేఖ. “మ 

(శ+ ర. J “ద్వి, +, పసిండిపానంబు, గెవిగిట లః బట్టి 

శీలికట్ శ్రేయం” ఆ. (శ ర 

పండితా. వాద. ౨౨౯. పు. 

భల్థా, ఒబీ) 

గిరిజ. సం, వి ఆ స్తీ 1. పార్వలి; 2. కొండ 
యరంటి శీ; లే. మళల్లెతీంగ; 4. నది. 

గిరిజము. సం, వి అ న 1. లోవాము, ఇనుము? 
2, అభ్రకము; 8. శిలాజిత్తు; ఢీ, శావిజాయి ! 

ఏణ,. (ఆ. ఆ. అ కొండయందుం బుట్టినది, 

గీరిధరు:డు. సం. వి, అ, పుం. గట్టుకాల్పు, విష్ణువు, 
గిరిపుప్నుకము. సం. వి, ఆ. న. శిలాజిత్తు. | 

నీరిఖీత్తు, సం. వి. ద్* పుం. 1. ఇం ద్రుడు; 2, వజా)| 

యుధము. 
గిరిమల్లిక. సం. వి. ఆ. స్తీ . కొండనుల్లై శ, 
శీరిరాజూ. స వీ, అం పుం, హీమవంతుంయడు. 

గీరికయ (డు, నం పి, అ. పుం శివుడు. 

గీరిశుడు. సం.=గిరిశయుడు. 

గీరిసొరమః* సం, వి, ఈ పుం. 1. ఇనుము; 2 తగ 

రము; 8 మలయవర్వతము. 

'నసెము, వై. వి, (నం, శిరీవలి దిరినెనము, శిరీ 
షము ఫోం “పీ, ,,డిరినెము రినెము దిరినెన మనం 

జనును యు. ఆం. భా, ద్వి, ఈ౯. 
గెర్తిన్తని, సం వి. ఈ త్తి భూము. 

గిరిశుండు, సం, వి, అ పుం. కైలాసపతి, శివుడు. 

గిరి టగిరిగిట. “ద్వి గెడగూడి పనిండిగిర్జిట ేళిక 

తనచుట్టున్ గతీ గీనె నాలం బరిధిన్ ఇడ్యోతుం 

డొప్పె నివిన్” సె. శకుం. 3, ఆ. ౫౦. 

| శిలీకొను. చే, ఆః శీ (గితేఇాకొను వ్యావించు. 

“చ... మెజుంగులు గర్జితంబులును మిక్కిలి 

సోనయు: గల్లు మేఘముల్ , గిజీకొన నొప్పునాక 
సములీల, .. భార. ద్రోః ౧3 అ ౨౭ర౮ా 

సాంబో. ౨, ఈ ౧౪౪; కో సీరవడు, నిశ్చలముగా 

నుండు, “క. ఈలీల నిజవదార్శ్నన, ేళీతత్పరత 
నతడు కణీకొని యుండన్.” విష. ౨ ఆ 
ఏ 3. పొజు. “గీ ఉడుగ కందంద త్రావుచో 

నురముమొ(ద,వజదలై, క త్త నెత్తురు గిఆీకొనంగ69 

గకముల నున్నకుజవంబు కజుచి కజచి, వలల 

కబళంబు మెసంగుచు భయదభంగి” వారిశ్చ 3, 

ఆ. ౯౧; ఓ. అతిశయించు, “క. తెజవపులకాంకు 

రంబులనం, గితీకొన న వ్వేళం జాడ్కి_కి ముదం 

బొన. న్, గఆ కుయబువు మొగ్గ తూపులు,గిణీకొన్న 

మనోజశరథికిం బ్రతినిధియె.” మై. ౬, ఆ, ౬ 
ఉ, రా, ర్క ఆ ౧6౪౭. నరన, ౫ చ" ౧౩. 

సం క్రి ; 1. ఆవరించు కవ్వు, “క. అఆఅవపజలైన 

రథంబులం.*.కూ లినకరులున్గిజీకొనియికొ సమర 

చేదినీతల మెల్లన్ ఫర భీమ. ౨ అ. ౨9౬; 

డ్డ, కృమ్ము చుట్టుకొను. క డఅక మదీయాం 

క ౫ఆీకొన న శ్రేయంటయును...” భార 
ఉద్యో. కో, ఆ. 3౨౦. ఆం, ఛా తృ ౧౧౭. 

లను గడు నొవ్వుసొన్న లిక పురంబుచారు.”' అన. | గిజికొలుపు. జే. నః లీ" ల a చేర 
కీ అ, జికె భః 

జ్ 

కొనలేయు, “క మణీయును శరశశకను సళ్ళ 



నిలుపు. చే.న 
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సీలీకొలిపిన వృష్టీకరుండు. గినియలలే శే దట | సజ్జు, జే, వి 1. సంద్రముగాం డిరసటయం దస 
యున్నం జాచి యార్పుచు, మెజసీరి సీతనయు | 

లుబ్బుమిగిలి నశేంద్రా.” భారం ప్రో, 3, ఆ. 
౭౧, 

గిఆీపిల్లాండి, దే. వి. స్త్రీలు కాల ధరించెడి పిల్లాణీ, | 

(శం రృ 
గిజుకను, చే. అ, (క్రీ. (గిజుకఅన్ఫు. చప్పుడను. 

“క్క అన విని చా రిది యగు నన్సి చనుటయు, 
నానాంటిశేయి శయ్యవయి న్నా, థున్మివ చక, 

నుండి కమిచేం సినంజి శ్రీని చనియె: ప. గు. 

కనకుండన్ =” శుక. ౨ ఆ. ౧౨౪. 

గియికు. చే స (క్రి. (త గిజుక్కుు 1. అత్షరములు! 
బటువుగా వ్రాయక వంకరకొంకరశా గీచు. (శ. గిజ్ఞుపురుగు. ద్వం వి. 
ర. వాం; ర్క తవ్వువ్రాంతను తుడుచు. (శ. ర 

వి. తుడుపు (శ. ర 

ధ్వని కనుకరణము. “సీ. కీల్ళూమ్మరమం జా 

గిష్టాంనం (దిమ్షరు తెజంగున. , ల (కబంధ. ౧౦౯ 
2. శీఘ్రముగా మరలంట మున్న్గగవానియం దగు 

ననుకరణము. “నీ, బరలకంచూపితై కాయం 

బడిన తరువు, తనిసి పెళ్టున విజిగి సిజ్టునకు 

మరలి, బక్కు_నను నెండుతునియ త్రై ఇడలయంగొ జై, 

ఫీకరం బగునొకదొడ్డనూకరంబుో చంద్రా. ౨; 

ఆ. ౯౨; ల. ముదుచుట మున్న గువానియం దగు 

ననకరణము. “ద. దుజిదుడి వచ్చి కతోయంబు 
తొడికి, నడికి జైనుచు: దొండములం వేపేగ, 

ముడిచి పాజెడిని..” భా రా, ఆర్య ౧౫౩. 
డజ్ఞుశ పుడు వెట్టయం 

దుండి యుల్లపహ్పుడు గిట్టు మనికాయున ట్లి 

యొుకపురుగు. (శ. రు 
గిజుక్కు.. చే, వి శీఘ్రముగా మరలుట మొదలగు గిల బే, ఏ. 1. నలక మున్న గువానిధ్వనీ కనుకరణము 
వనర క రం 
చవి గిటుక్కున నేగ మతి చుజుక్కని చాల 

చెకలం చెంద. శశాం ౨, అ ౯౬ దశా ౨ 

ఆ. 3౧౫. యనే 
byl (కను) గీటు, “చ, ,,ఆతండుం, ' 

చెజపి టక్ గాంచి ఘనతీ వ్రశరంబున నారిం! 

ద్రుంచి క స్తిజీపినమ్మాకృలోన న నకనింబటుబౌణ 

చతుమ్మ_యుగ్గ మే, డె: దొడి మారి గృమ్మఆ 

ఘుటించు చెడన్నడిశేసి యార్చినక్ భార.చిరా. | 

గి ఆ, ౧౪౧. హారి, ఉం ౨, ఆ. ౧౪౨; 2. 

కదలించు. “చ అసులేశ్వరుం డప్పు 

జేయు లా వజణి రథసంబునం Mite నక్కడ | 
నిక్క_డ నూడం జూచి మై, గిబువంగ నవ్వి శక్తి, 

యిణీ(గించుట చెమదిం గోరి వాని మెనుజసుజ , 

సుక్కు నోక్కి కం గా పక్క 

దాపునకో నిర్వ. ౭, ఆ. రక మార సి, 

ఆ. 3౫౯; 3. దువ్వు, నిమురు. “సీ సే. వారిమ్రోల 
వినళాంగు: డై Ws ae చలం 

మాజు గిఆిపీ గ౭కీపీ.” "నృసిం ౧, ఆ. గీరి, విం) 

సొద్చతనము; విభవము. (చూ. గిరు? 

జ. జే. శి ఏణ. ద్రుః 

| 
1 

| 
; 
| 

| 
| 

1 

నొండలు గిజ: దిరుగు” సావి ౧, 

డు గాలు: ' గిలక. డే. వి. (క 

కరీ ఎలి: 
గుండ్రముగా. ణం వట్టి. 

విర్చుచు నట్టా నిట్టూద్ప పుచ్చుచోం గిటకిటం; 

ఆ, ౧౦౪ | 

(దీనియా మ్రేడికరూవము. గిలగిల) “చ అలక 
గళ్యలింగ వ మపు డాక్మ కరంబున నిల్చి వింతగా, 

గిలసీల నాలు గిల్క “యముకకీల: నదల్పలో. . 

వెన్న, స అ 6౯6౪; 2. మజ్రైలు మువ్వలు 

"మొదలగచానిధ్వని కనుకరణము. “గీ, , చలువ 

వలువ, పెళెళల్ గిల్కుమట్రైల గిలగిలల్ ర, 
హించ రాయంచకడ ని'ల్చెం జం చలాకీ” హంనం 

5, ఆ. కం “డిం మువ్వలగి లగిల మొఆయ 

ఛొప్వున నుప్బొంగు కొమరుసాళ్వ 

అ. మ కం, 

జాడించి, 

ముల.” ఆ. ౨౨౧ పు వరా వం 

.?ల3) 1. గిలగిల మ్రోల బాల 

కీ క్రిడాసాధనము. జని జలచేవతాపుతి, వ్ దాల్చ 

సీప్పేనగిలకల్మ క్రియం 'జెందొవలు దకేక్చ. ?* రాజు 

చ. ౨ ఆ ౧౬౨; 2 గిలగిలమని యాః గునినువ 

రేకదిళ్ట. “కీ వసింిగిలకలచేర్మోల,..” కాళీ 

5, ఆ. ౧౨. నా, వంచ ౨ ఆ. ౭౮; ర, 

ఆంకరోగవిశేవము. (వా mR శేషము యొక్క. 

రూసాంకరణామము, “గీ. మొదల శేఫాక్షరంబు 
నాపీదప దాని, జడ్డయంను గూర్చి యొకటి గాం 

జదువుకొనుచు, ముందుజడ్డయు వెస “రేఫమునకు 
బదులు, గిలక విళళించియు లిఖింతు రలఘు 

నుతులు.” ఆబ్బ ౨, ఆ. కేం బ చాల, క్రీడా 

వికేవము. “సీ*..నిలకలు చిటికలం కీయబుజులు.* 
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క. అకట యగభాట్టప్రాతమై యాడుకొనుచు.” | గిలవకాయ, దే, ఏ. చేవామునందలి ధమనివిశేషను. 
రన. 9, ఆ. ౧౪౬ . “వ వొడిసలం జెక్కినటుల నల్పల్బ గలవకాయ 

ఖ్. జీ. వి. ఘుంటారవళీ. “సీ. గిలగిలచెట్టునా' కొవ్వు మెదడు ప్రేవులు మట్టుకు: చెగం 

లిగెంకచెట్టు నా నబి లగచ్చుతె ఓ ట్రన &లకచెట్ట; అన్న గొట్టుచు..౪” పార్వ. ౬, అ. ట్ 

పహ ౪ అం భాం దష ౭.  గిలాబాం దే.ఏ (హిం. గిలాబీ) గచ్చుచేయుట. 

గీలకబండి. జే. వి, (గలకశబండ్) చిన్న చక్రముల . (శ రే 

అండి. గ ర లి ఊళ, దే. వి. (క ఈ గలి.) భయము. ఉాదా:-లా- 
గిలకరించే, జే. స (క్రీ. 1. చిలుకు మథించు. “క! పులి పోయినను గిలి పోలేదు. (శర శ్రా) 

శరుపం శెట్టిబానల, పెరువులు మును గిలకరించి, సం వి. ఇ స్తే మ్రంసట. 
శ్వునావెన్న ల్, మరువు లెగం గ్రోలి...” వారి. గలిగించు. చే, నః కి” గిలిగింత పెట్టు, “చః వెలికిలి 
ఛూ. ౫, ఆ. ౨౦3. రుక్మ. నో ఆ ౨౨౧; ద, | నెజ్జమో౭ద గదువేప్పగుకన్ను లచాయ లొవ్చం జె, 

సిలకొట్టు* (శ రు క్కి.లి గిలిగించి | వ్రేకలు నగింపలో నుండుట. , ౪” 

గిలక లమంచేము. ద్వ, వి. (గిలకలుషామంచము) గల! వారి ఫూ-ర౮ా ఆ ౧౩5. చంద్ర, కీ ఆ. ౧౭. 

గిలమని మ్రోంగు షిలకలుగలమ౦-చము, “చ,వలువ |లిగింత. చే. ఏ. (గలిగించు. థా 1. చక్క_లిగింత. 

లెసంగుచప్పరపు జంక్రపుబొమ్మలం పావురంబు | కని సీసరసిబాకీ, యేను జెక్కిలిం. గిలిగింత 
అన్, గిలకలమంచము న్విరులు నిం దిన సెజ్జయు... లిడుట: దలంతెం” వెపు ౮౫ ఆ. ౮౬ వాంన 

కలవడకింటి శే...” రాధికా ల ఆ, ౧౦౪. ౧, ఆఅ ౯ళీ; 2. రోమాంచము, “గీ రుద 

గిలకనరము, మి. వి, (గిలకశోస రము.) స్తీ స్త్రీలు ధరించు | కన్యలు మురార్కి యిచ్చ కెంతయు గిలిగింత 

నాభరణవి శేషము. “ద్వి. శంపులవవక్కఅ గిలక! చెచ్చి రఫుదు*” సాంబో. ర, ఆ. 3౯ 

నరంబ్బు సొంపుతో మ కటు. 1లిగింతబెట్టు* చే. వి. భుంటారవళి. ఆం. భా. ద్వి. 
ద్వి. శ. సా. ౧, ఆ ౧౩. పు. ౧౮. వరిం | Xe. న 

గిలకొట్టు. డే నం Uy (నల+-కెట్టు) 1. కలుపు, గిలిగింతలార్చుకగిలిగింకలువోపు: “క తను డాసీ 

రంగకించు. “ట్, పాలడలోనం బోసీ oasis యున్నరుకి ణిం గనుంగొని ేనన్నం బిలిచి గర్భో 

చియిం గిలకొట్టి కాళ్ళే, చొలకు నుంచి, , కల నె, మృనము సిలిగింతలార్పంగం బనినొనియెం 

సా, ౧ 6కి; “డై చిలుకు. “సీ సీ, పెన్నీరు గిలకొట్టి జెబ్బరానిపనిం |బ్రియు6 జెలమిన్*ి సాంబో, ౧, 

వెన్నముద్ద లొనర్ప నుకుపం బంకయుం బిడికి ఆ, ౧౯౦. 

లిం” సుద క, ఆ. ౨౫ పాండు, ౧) ఆ. | గలిగింకవాబు, దే. అ కీ" (గిలిగింత శ పొజు) గిలి 

౧౧౭; 3.( వేళ్లతో )పుణుకు. గల్లీ స.గలకొట్టి య్రై గింక పెట్టినట్టగు; గులగులమను. “గీ పాలు 

చక్కి_లిగిలి యని పెట్టి కిలకొట్టినవ్వి న నవ్వొలయం వోయిం-చుకొని యాకృపాళుమూూర్తి, శూలి నాం 
జేసి” చంద్రా. ౨ ఆ, ౫ కీ కలిగించు. “సీ.| చారిపాలింద్దచూ.దుక ములు, పాల చేంపున గిలిగింత 
గళదనర్హళ గళద్దళదుద్ధతథ్వను ల్లి ల్లిలకొట్టి మండూక వాజుటయును మెత్తమెత్తన నఆచేత నొ త్తి 

ములు వైలంగలో ఖ్ ౧ ణ్, ఖే కొనుచు.” వార. Dy ఆ, లా 

గిలగిలచెట్టు. జే. పి. భుటారవణే'. ఆంభాంద్విం Ae గిలిగింత వోవుం డే. వ శ్రీ (గిలిగింత 4-ఫోవ్రు గికీగింత 

నిలగిలము. సం ఏ ఆ. ఫ్రం. మొసలి. కల దగు గనలగులమనుః ఆర్ ఎదుట జలెకేళి 

వా; 2. జ | తన్నుకొను. (బౌ. వా వోవుమునను, నిలువ లేనికతంబున నిర్ణ మించెం 

గిలనము. సం వి. ఆం న, మ్రింగుటం జరమథధాతువు శైలని ర్ల ర్హృరమువోలె, స “వరావా. 
వొిలవురిం చం ఏం ఆం పుం. నిమ్మీ. మ్ (ఆ ఇ, =) ౧ ఆ, రాదిః ఇట్లే: 'సీగంతలువోవు క అలి 

మ్రింగునదిం గొప్ప చనుగుబ్బలు తొమ్మనం గాడి పాఆణ బిగియ్య 

గిలగిలలాదుః. దే. ఆ. శీ 1. చాధనొందు. (బ్రా | గావించం దదఖిలాంగ్క, ములు నిరీక్షీంది గిలిగింత 

| 

| 
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ఇగాంనిలించినవాందుం,అంతంకరణంబు గిలిగింతలు ' 

వోవ నర్హ్హంత యర్హ్శంత యనుచు నంకకంకకు 

నింద్రియవికారంబు బలవంతంబై పందిల్ప ల 

ప్రబోధ. 3, ఆ. ౫౧, (౫2౭. 

ిలిగచ్చే చెట్టు. చే. ఏ. Ss ఆం. ఫా. ది. 

గిలెగిలి, చే. ఏ. 1 N€గంక, “చ ఆలికులకేణి మయో 

రొకనిపహా స్తమున నుఖమజ్జనాంబువుల్ , గలంతియ 

యెత్తి పోయ నవి గార్పుచునుండె నకండు పోయు 

టన్, నెలొని దాని కొ మ్రెజు'గునిద్దపుంజెక్కు లు, 

ముద్దు మొకోర, గెళవుల సిలిగిక్ట 

మొఆంగగ వేళ నోరచున్-” వైప. ఇ. ఆ, 

౧౧౫ 2 మం వముయొ్కా నకినలఫ్వని క కనుకర 

ణము. “క, ఒకచోట: బువ్వ్వుంటంపరి, యమొకచో: 

జవ్పకము దూంగబుయ్యెల యుకచో, సక్నల 

కిని లి మంచం, చబొకచో: గబ్వురపుంబభలంకగుటో వరి 

యొకచోన్.” చవ. 8, ఈ తు 

జారి మోపు 

గలిగిలించు. చే. స, క్రీ=ిలీగించు. న, కింత 

గిరిగెలింత. చే. ఏ. (గకిలించు ఛా “షి. లక్: “పో 

లంబులు గిలిగిదంకలు పుచ్చి నకష్వింప: “లల 

నవ్వి నవ్వి” వారి. గ్రా. గ్ ఆ, Fé! 

గిలికమం, నం, విణ. (3. ఆ, ఆ ) Se 

Ae దల, కీ క్ష; ie కె చూపు; గిలుకరించే. బే, అ / మో: మో:గు. “గీ కలి మ్రువం 

వీనుల: బలుకరింవ, సొలపువడపులన ౨ఏియి a 

కరింవ. క చ= ర క్, ఉ్మ కొల i 

| 

సిలంబొడుం చే.న.. కి. 

గీవీం 
ళా 

“డం, మో:కాచ్ల దొడలును ముకివమ్చుకొనుచు 6 
గూటి సిలంపుచు: సెక్క8ించు చును. *వండితాం 

కర్వః 3౭2౧ 

ఇక,” టిలుబుకాఅక్షు 1.ఆపవాకించు 

“క్కి కని కని మారవిజకమనోఢనములు తొలి 
తొలి సిలు చాడువొద్ద కాందుం ద్వా. 3, ఆ 

౧౨౬ పాండు, 3౨, ఆ. ౧౬ 0, మోనసగించుం 

“దం, వనజాక్నీ యొక్క_తి మనను: బంపుడును, 
జని మనోవాకునితోడరు రమిముంపం దను గలు 
బాడె:గదా మనం బజనుదు నెనయ నప్రంసకం 

బిల మనశ్శ్ళబ్ద, మనిన పాకేనిహ్మాక్ర మాలి సేయు 

న్కు వనిక ్షోజించును వపు నమనను.” 

బండితా. దీక్షా. ౭౭. పు; 8. ఎన్ను, వీ లప! క్రీ 

హాకు గ పట వాన కేశ్వునుండు 

౩ శాందూ. 8, ఆ. ౨౫౮ 

“న్ కలంపుగతి 

శకుసిజాదంబు 

నే 

మనగ, 
వియచ్చొకొ యనంగ, గెలుపు నాయబెకా 

నొడ్డు గలుబ నేర్చి, యుల్లకపిడికిళ్ళ విడికించి యన 

కొందు. ర ద్య ౧౦0 ఆ లారా. చంద్రా. సి ఆ. 

౧౦౪. ఏ. అవవారణమం, కార్యము, ' న చరంగుం 

చెక్క_లి యన బందిఫో టనయగను గెలల బన 

గాను ఏ లంకింపు నా౭గ్క,దాంవర. మవంగము.., 

చార్యంబు , ++” ఆతం, భా ద్వ ఒకర 9 

గెలుకు చే, ఏ. మక్టైలం hac కను , 1లుబుకొను చే. న. క్రీ" (షిలంబుగాకొ రు స్వార్థమున-) 
కూ, 

కరణము. *' Bs వలకేల: శల బట్టి = 

హార. ౫%, అ. ౫౫ ఊ రాం A, ఆ 

2. ధ్వని. “కీ 

బులు చెళ్ పెళ మనియమునుగెలుకు అన "భీము, 

ర, ఆ ౧౩౮ 

గిలుకుపలుకు. డే. ఏ. (గిలుకుక్తా పలుకు మణిచము. 

“కీ ,గలంకువలు కన మణిక మొవ్వు...” వేం 
క, మాన, ౫౭, 

గిలుక్కు._=గిలంకు. “చ,,,.మయల్రెలు గిల గిలంక్కుురం | 

చనన్ ...” పార్వ. ఏ, ఆ. ర, 

అంక కాకర ముల Sr = సన కీ 

పొంషరించు. “రగడ. గురివెంద నచ గిబుబుకొని 

౨రల౮ా; యొ: hs కి, ఆ.రార “రామ. ఏ ౬౬, 

(గిలుంబు శా ఎదే మం స్వార్థ 

జో a వక్తి జ్ అ మున) ౪అవవా3ంచు, స త్త దండ్రులకు నమ్మకం 

బుగా నతిక్షైనతి, ప్రాయ యటుచు నొకింక గిలుబు 

చేయు.” నిరం. ౨, ఆ. ౨౭ ఇటే: గిలుబు 

చేయం " సీ, ,కృక కపీర్యునర్థంబు గిలి సేసి, కొని 

డాంచి యున్నవా రని భౌర్లవ్రుల చెలం బలి 

కిన... భార. ఆది ౭, ఆ. ౧౩3. (శ. ర పాం 

| షిలర్య-=గిలంకు.. (మట్టి ౫ మున్న గు వానిధ్వని కనుకర 

కాము.) “చ,.,మట్టైబునిల్కు... గిలుక్కురం సలుపు. చే. సం (క్రి. గిజుపు. 1, (కను) గీటు, “వ, | 
కన్ని య ము యశక్చెలులు విభఘవకుం గన్ను | 
లిపి యొండొరు లొక్కొ_క్క. నెవంబునంజనిరె...” ? | గిల్టింకేజగిలిగింకే. “ము...బావుమూల దాగి న్పిల్లింతం 

కోమా. ర్య ఈ ౧౫౬; డీ. ఆనశెంచు, కనలిఎంచు. | గావింప న, య్యరవిందానన నవ్వ నాక “డధరం 

[Lm పేర్ 

షన్... ఫ్ Fe 35, ఆ. '్రోణ్రాం క్రీడా ౧౩౨౬ 



గీల్బా 916 గంటు 

బాన క్రిమై నొక్కినన్ఎ కళా 3, ఆ ౯౨. క6క్కఆ౧ఏ3౨. ఫొ రా, యు, ౯౦౪; 2. ఘంటా 

విజ ౧, ఆ. ౧౩౯ ధ్వని కనుకరణము. “ఉా...వరించి రా, భామిను 

ల్బొాడు=గిలుబాడు. (గ్రహించు “ఊఉ, -వేడుకతో లందజున్ గునుముబాణుం:డు గీయని ఘంట, య 

విమర్జకుండు విశ్వననీయుం డకంగం జాలి తా గాన్.” భాగ. ౯, న్యం, ౧౭౭. 

సీడయం: బోలె: దో దిరిగి చెయ్యము కల్, ' కపి. నం, వి ఇ. పుం 1 బృవాస్పి; 2. కండి 

విధంబు చెల్ప=గా, నీడగుమాటలం బనుల నిచ్చలు' కుందు, 

నిచ్చకు వచ్చుళంగి గం లాడ్ తదంతరంగము . గ్లీడ్తు. జే. ఏ. 'పెద్దధ్వని వినుటవలన చెవులలో: 
బయల్నడ మా *జింగించు నిచ్చటన్. 9 దన, క! నలుగుధ్వని కనుకరణాము. “క వినువక చను నెమ 

ఆ. ౧౬. [ మొ). శెడును చృనసీపాపండు కల్లిదాపుం బాయుచుం 

గల్ల, దే. విణ మెల్ల; శేకరము. (చూ గిల్లకన్ను., గడ్డువె: కృసవడుచు సారె సారిక; నసురునురై 
గిల్లక న్ను, చే. వి చెం (గిల్లగాశన్ను) మెల్లక న్న్న, వైప్టలు se వాపోయొన్-” జేం వంచ. 

శే కృదోమవిశేవము. “పీ వింతవానిం గటాత! లి ఆ, ౪౨౩ 
వీక్షణంబువం జూా చుకి సల యోస్టి వహించు గక సక వై. వి. 

(నం మీంకారు) వనుంగకూంక, 
కన్నుల కాశీ, ౨, ఆ. ర౮ా౦. బృంహితేము. “ కః, గజము మద ముడిగి తిరుగుచు, 

గల్లమాపు. చే. వి. (గల్బగూచూపుఎ) మెల్ల, “ద్వి. త్ల గుజగుజ మె గీత పెట్టం గులిశము నేలన్, భజనజెడి 

కన్నులు బల్ల పె3.గినకడుపు, నిల్ల చూపులు చాల| విడిచ నింద్రుడు. . .” భాగ. ఇ ఆ. ౪౦8. 
సితీకొన్నబొచ్చు” నవనాథ 9, ఆ ౧౦౭.| ఆం, భా ద్వ. ౧౯౯. 

ఫు, ౧౯+ వం, ee ఎస, క్రి, సోరుమున్న గు వానితో నీచు. ద్వి, 
గిల్లు. చేస క్రీ . ఓ.గేళ్లతో శత్రుంచు. “గీ, గిల్లి రప్వుడు | కొదమనీ న గోరి తుండముల, ముదమున 

సతులు కల్లి విరులు” “హేమా. rece . నొయ్యనం బుడుకునేనుంగులు వానివెక్కు లతీ:ట 
పి శకుం ౨ ఆ ౧౫౮, 8, గోళ్ళతో వలి వక్రనషాళిం బూని గీకచు నున్న ఫులులును , , ౪” 
చేయు, గిచ్చు, “క, అనుచుం దనూజాల నిద్దఆ-, ద్వ వాిశ్చ, ఫూ. ౧౭౧ వం 

గొనగోటం గిల్లివారు కో యిని యేడ్వన్. శుక, గీంటించుం దే.న క్రి. గీటు, (పన్ను కొతుక. “కం 
౨ ల. ౨౭. వి, hissed ర | బటువై నయొడలు నున్న తఘోణమును గడునిశిక 

గిల్దుడు. దే. వి, = నాం నఖితశము (శ ర) దశనయంగమును, గటగిట గీటి ౨ చుఘుటఘుటార్భట నీలు. బీ గివులు. జే. న. ఆు. “గీ వెడలు we ముల నడరిమవోర్థ వమందుం జొచ్చి. గీ హేమ 
శరద్వ ప డిసి చార్జి కమె యెక్కి. నయ నాసురుని జంపి భూమి నవ్య, రదమునను 

జ పై ప! € నిర్వంక కదక్షుతులను సపతుజు సై పుల హీ ట్రివరావారూవ, లి రాజనో. శ ౧౩. 

నురంబు, శల కులు గనుంనొనుచుం గానం గేకు 
క 4 తి అ l. . క్ష ము 

లుండే” ఆము. ర్కో ఆ. ౧ర౧ (శ. ర షా. న నో గ న. pe a న 
c బలంక రగ 6, గనుగ6 (బి “నిపురు యు ది సా.) భవం థి ట్ధ్ ష్ 

కులీ కన్నులం చికలీం, చెను నందీశ్వరుండు . స్ట భాగ, 
సీనుకు. దే. ఏ. తుముటయం దగుననుకరణాము. “ద, | 

ఆజ వె ర్క సం ౧౧౯. ఊ హారి. ఎస ఆ, ౫౯; 2. 
భసీకంబుం బూయంగ గినుకువం దుమ, నావేమ 

డు శతాయున రం మనుచు పండితా. (టీ) కు “మ..,లగ్న మిదిగో డానెన్ విభుం వ నుచు మవ . రా భు ష్య త మకవో, గుండు రా,జునయో నిన్న నెణుంగ 

గ్ కదలు: డుచున్ బండ్లు గీటున్ వడిన్.” 

పాంచాలీ. ర, ఆ అకు 5, వరాహా. అక) య 

గీసి. ఆవ నిందయందు దీర్ణంక మైనయా మ్రేజితశబ్ద ౧౩౨; 8. చమ, “క _,కంటిసేరు గీటి యక 

ముయొక్క_ యాద్యత్షరమునకు వచ్చు నాదేశము. | నిషా, ధూళి వెసం దుడిచి...” వాసి, ఈ, ఆ. 
ts ఇ 59 ct మ, , ,ఇఎకన్ సాత్యకి గీత్యకిన్ , .. ఊ వారి! ళం; క చీల్చు చ. , .ధర్మిత్తి కొమ్మనం, దల 

పురా. ౧౬౮ పు. 
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వడ మాటి రక్క_కుకియ=గము గీటి బలీం ద్రునిన్ భాగ ౧౦. నృ వూ. ౧౧౬, భార ఏరా. 

రసా తలమున మాటి...” దాం క 335; 5. ౨౨ అ ౧౩౫; 2 పీడించు జయించు “సీం 
మోటు, స్పృృళించు- “డద, జేజపరాలు ఇక్క. ఉక్కంఠరమ సంకు నొజపు ” టడంయించి వెవిదమ్లీ 

గీంటివ వస వలర్చుచాలకు-డు. జెందమువం గలం... తుబుములం జులుకం జూచి” పె. శకుం, ౧ 

గళ్ళ నద్బనే” వైప. ౧, అ ౧౭.సాా౧) ఆ ళకిం 

ఆ. ౧౧; 6. కొట్టు, “క్క ఏటికి నిరాచ౩కం, సెట్ -గింమే=-గ్ిటద-గంమే. (జయించు, పీడించుం 

బాబుది మొజవెట్టం బశువ్చ లాతుకవడ నో, “దండకము, ,కీమకోపంబున న్లోకవిదావణుకా 
యాట డని లేచి దొంగల, గీంటవ్య వెలగ. శావణుకొ థాజిడే గిబణంగింతు వంచు,.*౪” 
శవము క్రియ నుండె దిచే” జాగ. ఇం న్యం, కృ- శకుం 3, ఆ. ౧౫౭. 
౪05 ॥ థె 

' గీ టడం జే, ఆం శ్రే ("బిశాఆడయపు 1. చచ్చు? 

గంత దే. వి. 1. గీటు, లేఖ (శారు 2. గీయుట.' కీ జన్ననాథ శల్యుడు నమవె సౌబలుండు గీట 

(చా. శీంకక త్తి. మొ) డా నలూకుండు ముడిసె సకల, నంక ప్పకులు? 
గీంకకట్టియ. ద్వ వె, (గీక4కట్టి చ్చ వడ్డవాః నదవనిక9, ,.” కారం శల్య. ౧, ఆగరా 2. 

గీకలు గీయుట కుషయోగించువనిముట్టు, కత్తి నశించు. “ద, ,మహాక్త్క మారు చ్వెప్పినపరమార్ధ 

కాను. ర బాం తత్త ్ యమునపెంపున నావ్భాదయంబుంోనః ౫ 
(కక జ్రై=గతకట్రియ. (శ. రం ల్లినయవివేక మంకయంంను గేటడలాగికొ. నుఖి 

వ వెతి... విపు, 5, ఆ 3౬రం 
1 అనో 

| 

వి 

వానిక తలి. “మః చుటు నంకినోలు గీటడం న గడలు ధాం పే ఈండ కె ల మ మొలచుట్టు వ ౫” లు గీటడ మే. డే, కేళి డీ (గీటడయు రం డ్రై) క. శ్ వాటి 

దాన నగుబల్లోోలాపయిం గీతకు త్తులునూజున్ ౮” మన, కీచకు లందటిను రాత్రి గీటడంచె రవా, 

చెన్న. గో ఆ. ౮౯౫.9. | స్యోచికవిధమున గంధ, ర్వా చరణము పేర 

గీచి. దే. స క్రి, గీయి, మ్రైోంగుం “మః కనకాంగీ _ భిముండు,,.” భారం విరా ౫ ఆ 330౧: 
మణి కంచు గీచినగతిన్ గంఠంబు మాజన్ జటాం,; భార కర్ణం ౧, అ రల 

తనిరూఢ క్రుతిపాఠ మొందిన పులస్తృబ్రవ్యావేద గీటు. దే. వి. (యు ఛా) 1. గీ:ళ, శేఖ. (శరవా 
ధ్వనిన్, వివి, ,.* ఊ రా, ౧, ఆ, ౧౮౦. డె, గర్వము. ( శా; తి, ఆశాదరము. (చూ 

నమ చే, ఏ. పీరయలాట, (శ్రా గీటునంబుచ్చు-); 4. నుదుటివ్రా:క. (వా) 

గీజుపోరు. బే, ఆం శీ (గీజే+పోర్సు కే. ఏరామము ' గీటునబుచ్బు. బే, నః క్ర" (గీటునన్ ఇపుచ్చు కే 

లేకుండ జగడమాడు, “సీ. కీలుగం టివి యేల ఆనాదరించు. “క. విని విననివానిచందం, బున 

వోలలగా నునుణగొ వు గీలూ_ల్బు కొమ్మంచు నీటునబుచ్చి ..” శః రా ఆ 3౯); ర్తి 

గీజుపోరు శుక, ౨, ఆ. రగ; 2. మిక్కిలి పోంగొటు "వ ఆతండు భీమ సేన పక్షపాతంబున 
మారము చేయు, “గీ, శిశువులు, ,,చిజుదిండి నని  నకనిచింత గీటునంబుక్చె-” భారం శల్య. ౧, ఆ. 

యిది తె మ్రటంచు, గీజుపోరుట కెద సెల్లగిల్ల:' 300;8. కృణేకరించు.' క, అనవుడు నమ్హాటలు 
బొగిలి పొలంతి యూరార్ప నతండు కాపురము న్కీటునం బుచ్చుచు, *, అరిగె నత్యంకథ్భతిన్ =” 

సేయు.” శుక. 3, ఆ ఆరక. , నిర్వ,౯ ఆ ౭. 

గీటడలించు. దే. న క్రి. (గీబడయగుధా. ప్రే) గేట్ల బ్రద్" జే, ఏ. (గీట్లుశా బద్ద) కాగితములు లోనగు 
1, చంపు, “సీ. ఆరామశేకవు లంతరించిన వనుదేవఐ' వానియందు గీట్టు వేయుట కువయోగించుకోల. 
ముఖ్యుల: జంపి తెగువ మెజస్పి, వృష్టిభోజ , (ఈర) 

దశార్హ్శ వీరులం జెగటార్చి ముదుకండు రాజ్య|గేక, సం, వి, ఆ. స్త్రీ ఆధ్యాత్మికత_త్త్వవిమయమై 
శానుకుండు ఖిలుండు, నగునుగ్ర, నేను మాయయ్యా। ,ప్రళ్శ్ళోశ్తరరూపమున నుండు గణ విశేషము, 
గీటడయించి...నఖులతోడ భూమిచక్ర మేలెద..” | (ఊదా: భగవద్దీత శిపగీత. మొ, 
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గీకము. సం. ఏ ఆ. న. 1 వాట; 2 అంధ్రిచ్భందో , కూవలరం గానలకుం బరిపుకొవ నేరుతునే.” అచ్చ, 

విశేవము. మ ళో, ప్, ౨౦౪. బిల. ౧౦౨ 

గీతి, సం. ఏ, ఇ స్త్రీ 1. పాట; 2. వృ క్తవికేషము- | గీయుజగీచు. చేసు క్రి. 1. నోంకు “చ కలయాగ 

విం (న్ సీ. క గానము జేయువాడు. త వారి చేవకలు గాం చుసరోవరదంభదర్పణం, బుల 

నంగీకముతోోం జదువ్చ వాడు. పయి దట్రపుంజిలుము నోవంగం చారల కంచు 

నీదుషోరు=గీజువోరు. “సి, పోసాన కలిగిన క నీయంణగాం బలె నలువంకలం గలయంచాొయక 

పోల మును: బేవపాదలం బ్ బోవ అ న్ ree "లేలుచుంల బి బద్మశే రేణునుల్ , శిలకాల: బాసి ఫోం 

ఎత వొ జా —_ 99 ఆయ్య న నను: గన్న? య్యగయా య్యాళికల్లి.” చెలం చ్చ కతు లిచ్చుమురాళ మాలికల్ . 

3, ఆ. ౧౫, ఆము, ర్క pri ౧౮౦. డరా. రా అ, ౧౨౬ 

గీపెట్టించే. ద్య. స క్రి. గీ పెట్టుథా. sis మొజ, 2, చెక్కు, చివ్యు. “గీ. నలువ సన్నుంబుగా దీని 
పెట్టం జేయు, య్రహ్యగొను. “సీ. అలమి, నదుము గీసి యావనమునకు నిచ్చె నాయంశ 

కీ పెట్టింతు మలుక గోజఆలు నూ౭కీ పెవచ్చుభూ ! మెల్ల, నది యుపాదానముగం గదా యిది 

దారవతుల మైన వా. న. ౨, ఆ. ౧౯. 

గీపెట్టు ద్వ. అ. క్రి, (4 పెట్టు) క్షే వనుంగు | 

మీఎకారము వేము “రీ = శేల్చలమెకముల గీపెట్టు, 

టలును మాష్టలసకిలింత లస్టలపుంటేర్హ, రొదలు' 

కాలరాల Sh వాయిదమ్ల్తుల 

నొకటి... ఆచ్చ. యు, 3౨౫; 2, మ్రోయు, 

ధ్వని చేయం, “క, మదిరాక్షజంఘ లంగజ్యా గద! 

లగు నూపింపం గావు కావాగు లైన, న్నదుకు 

వడక గీపెట్టక్క పదను దివిసీ రాగిజేవి వలుకక | 
యున్న” పాండు. ౨, ఈ ౧౮౫౨ లే. మొజు; 

చెట్లు. “క ఇాపిరము లేక యిప్పుడు “వుల 

నోపాలనుతులం గృమ్లునితోడకా, గై పెట్ట 

చీ గెద నని పొవపురక్కనుండు తోవ బడి 

యుండె నృపా” భాగ. ౧౦. నరు పూ ఫూ ‘| 

జరా & 

ee వై. వి. (సం గేవామ్ క గీబు) 1. ఇల్లు. | 
సీ ఎడవక గీమున శే తెంచువిందుల శెలమి వల్వ | 

సృజించె, నున్నతేము లై నయేకత్సయోధరముల.” 

వెప. 3, ఈ. ౧౯౧. చందా. ౨, ఆ, ౯కి; 3. 

న గనీ సె ఇందు గీసీనరీతి నించుకించుక 

చేరి సిలు బొడు. దల్లిపైః గలపసీండి' పాంజు. 

వె ఆ ౧౬; దీ. బలవము మున్నగు వానితోం బలక 

మున్నగనవానివై గీచు. (శ ర ల్. గంట 
మున్నగునవి కొడుపు మున్నగవానితో రాచు. 
“వ,., అంబెచవ్న డుకొ గింకిణీరవంబును నురుమ 
గీనినగతి౯ా జేంటీ మ్రోసీన క్రియ...” స్వా ఈ, 

ఆ. ౧౧౫ 

గీరనగింజే. బే, వి బాల్య, 'డావిెశేషము, 

గీరనగింజ కొండకోంతి...” 

శ్గశాం. 

గీర మం, సం. విణ. (అ. ఆ అం 1. మ్రింగంబడినది; 
2, పాగడంబడినది; 8 వర్ణ్మి ంహంబడీనది. 

ahs స్తోత్రము; (.. మిఎగుట' పెన పె 

కశ సీ, 
” వాంసన. ౨, ఆ, ౧౪౬ 

చీ, ఆ. దిగా 

గిరి. సం వి. ఇ, 

సి. వర్టి ee 

లును సొమ్లులు నొసంగు. నీలా, ౧) ఆ ఈ౯; గీక్టేవి సం వి ఈం శ్రీః సరన్వతిం 
2 పహ. “శా, సామా బేవరపేరు నెవ్పీ గిర్పతి. స నంం=గీ) పతి. 

కొని యీసంద్రంపుంబెన్లో నలో గీ్ము న్ ని గీర్చాణుండు. సం ౫ గీ ర్వాణుంనుం 

చుట్టవక కుములతోో గీ డెన్నండు౯ కా గీర్నాట్టు=గీఆు నామము. “గీ వెలయ మృగనాభి 

భూమి న్లల్లీన వెటత డం గడుపుల్ పూరిం గీర్చూట్టు వెట్టినారు, ..” నైష, 8౭, అం ౬౨. 

తుము...” చంద్రం ౨ ఈ ౬ డా రా, ౫ | గీర్వాణకుసుమము. సం వి, ఆ. న లవంగముళ. 

ఆ. ౨0౨. నీరా ణుండు, సం, వి. అ. పుం. దేవక, వేల్చు* 

గీమువేల్చు, ద్వః వి (గీముశాజేల్సు) గృవాదేవత, | గీజు, దే, వి, గీత, శేఖ. “రగడ, కన్నె చంటిముంటి 
ఇలు వేల్పు “క, ,4*చేనోములు నోంచి గ్ము | గీ గన్నం గన్ను ల్లి దిట్టు, +౪” వరొనొ. ౨, 

“చేల్చుల శన్నో, కానుకలు నించి కొంచిన, ఆ గాలం | 
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నీలు జః ఆం క్" 1. నాటు గు చ్చికొను. "డ్స్, గజము, నం, దం వ కు lL. పూలను త్తి; దెం 

వృకో దరుండు బదితూపులు వాములు శో ని, అవ్య _క్రమభురథ్వని, 

కిందూకినయట్టు-గా: (ట్రబలదోర్చల మేష్పెడ నయ mys wns వ్యసనము. క 

చెమ్లులన్ , గీఇలీన మూర్చ వచ్చ యొజు: | గసుంళిక, న ఇ అ, తో సం భాం 

గున్,..” భార భీప్త. ౨ ఆ 5౯౮ భౌరి శ్వంజికము సం, వ. ఈ వ అవ్న క్రమదుకప్వనె, 
ఆశ. ౧ అ. ౧౧౮. సః తః 1. ఛభ్రేషించు. గుంతల చే. మి బాం తం సంజిలి పెట్టు 
కం, .గీలునె నార్తి ప్రకోలబుద్ధి  గిల్చిపచయ, బృ, చేతులు కట్టుకొని కెందడుకాణ్ల వే్చఇెట్రై 

ముల్.” నృసిం ౧, ఆ ౯౫% ఓ. వజిక.ోవు,,, రుద లేచుట (శనం ట్రై 'స్వంజేలఅనివాల 

ఇట్లు మధుసూదనుం డేయంసాయకంబులు.... బ్వజ్రిలి" పెట్టు. చే అ క్రి (గుంజిలిగాపెట్టు) 
మర్త్యంబులు గీజియు...”” ఉం వారి. ౧ ఆ: ప | "ఊం కాప అమే యూట్టు రము, య్ 

ట్ ర (5 “7 

జేర. లేర్చడం దుదమాట్టః . జీకిననులివచ్చుకీకన స్వామ్య ఇడ్డన వత్యె. నోసీ సేవేవ యెజింని 
ములు” అము జ ఆ ౧౭ ఓ (గొటీతో.. కాకాములు వెప్పక గుంజిలిపెట్రియున్కి సీవే 
కురుల) దువ్వ్షు. "ఊం శరగోకార నికురుల కక్ష జేంుకొనజే మల యే నయి వెప్పిణాః 
బుక్కుండరించెవ కంచు వేపుతో, సారసగంవ జజ? జం వంచ క, ఆ, శక; 2, సంళిళ 

పిల్స్ బిగిచన్నులు వెనష్నాన నానశనిల్చ్ శృంగారపు ప్ర్వింవ వివలె మైకి: గి ందెక్గదలు. “క పెండే 
వింఠతమాటులఅ ఏవికావిక వాని నగించి నవ్వుచు౨, మట కాఆ దోవతి, షన చెలు మాటికిని pe శనం 

సారిమిషూజు గీజి కొననోటం జిటుక్టున నొక్కు! నానం గడుపులొ గుంళిలి'వెట్ట.గ వేలుపుులంటెలం 
జొక్కుగన్. ి శళాంం ౨, ఆ. రార హంస గూడంగం జని వాళావాళి షిఆయన్.” వాలీ. 

౧, ఆ. 8౫. ఏ, ఆ. రాణ. ష్ 

గీటు గాటేం ద్వ క బక విధమైన7ాజూ. (క. ర గుంళిజ్ణ తీయు. చే. ఆ. కి. (గుంజిట్ల4- తీయు.) 

గీయుడుం బే, వ. ఓ. గోంకుడు; 2. ఛేదనము, (శ. ర్ఫ్ర' చేతులు కట్టుకొని శాష్ట చేర్చి పలంమాజులం 

గీబటునావముము, దే, పి (గీజు నామము.) నోటితొ. కూర్చుండి శ చు (వా కదే: గుంజిళ్లు పెట్టు 

గీజి తీర్చెడిబొట్టు, "సి. కిజ్జు.జెవ్వులు గొప్పగీజు, “క్రీ బత్తుల గుంళట్ల పెట్టించుకొదమలాండు క 
నొమంబులు మొల జెక్కు_గత్తులు నిలువ జేంక చేవ, ౮ సాం. ని. చవ, బలిం 
సిగలులో నీలా 35) ఆ. రగ విజ 3 అ ౧౩. 

టం. దే ఈ క్రి. (ీలుళఎత్తు) దిమ్మ తిరుగు. | 

వ:---ఎండేతగలి కల గీజె త్తివదెం 

గుంజే. వై. వి (సం గుంద్రమ్ం క గుంజి) 1 

_సఎథముం “సి వకలంప్రుం ఉఇడ్డపోరిక డొంకు 

చెతులు వదిలిన జలవనిది కాళ్లు” (ప్రబంధ. జ, 

స్మ తర్ అరం ఈ ౨; 2. _స్తంభమువలె నుండురాట్నముయొక్క 
గీప్పతి. (ఈశబ్దము పాణినీయమునకు. విరుద్ధమా అవయవము. “క వడి దారము. ఇెవ్టలుం 

నూ. ని) “ఉా...గీమృతి యేమి చెప్పె నిట. ర్త కుతువలకయు దిండుకదురు గుంజలునుం 
శ, రిద బలారికిం గామి. కీ రీయా, దుష్పకవృ త్తి లి టో, కుడుబొమయనుం ద్రిహ్వడు పుడుక 

కక...” ఎవ ర అ ల కం గలుగురాట్న ములు ౫ గ ఫోనుచుకొం శుక. 

గు ౨ ఆ, రగ (చీరలు. (బ్ర. ) 

గుంజు సం. ఏ. ఆం స్త 1. గురి వెందళ్లో. 2. అవ్యక్త ; గుంజ. దే. వి. ఒకవిధయమెనరంగు. ఉదాఃాగుంజా 

మధురధ్వని; లే. ఇప్పెట వాద్యవిశేషము; త్స ' ' గుంజౌటన, డే. విః వ్యసనము; విచారము. (ప్రా 

ఉప్పళము, ఉప్పు: బజ్జి; ర్, శెండుగనరి వెందగింజల ' గు:జాయషీ* పాం వి, లోపము, నగ 

యెత్తు 6. క ల్థదుకాణముం (చున్న, (ఉదా:----ఆ లెక్కలో చేపియు గుంజాయిస్నీ 

గుంజల్, సం శ శ్ర+ అవ్య క్రమభురధ్వని చేయు: లేదు, ట్రై 



నుంచో 

గుండు. చే సు క్రి. (ఈ గుంజు) కే 

కట్టు లాగు. “సె. అవి చిన్నహ:కటిం జన 
ళ్ 

ట్ 

హరిశ్చం గి ఈ ౧౮ ర్కఆ ౧౬౨; డ్డ 

మొ) జాడించు; “శా 

నూతుండు నియ “కాశి శంటాడే 

ళు 
ఉం 

eal 

a A 
జ 99 

నగావకూట-బునన్. 
కీ. 

గా 

Ct ఇగ CA భి చ 0 
నుబ. టె: బెట్టి నురివాయం గుంజి యాంచారం 

న్నార నై ప్రచినజాలమో యనం శోభాకించ' 
పా మ | 

త్వంబునన్ , దారానాయకమండలం బమరె' సంట్రకశ 

కాళ. ర, అ. ౯౬; తీ. 

దుకు. “సీ _,అయ్యొడకుం జీవల సంజునొక్క | 

2 గుంట 

న గుంట యనంగ, .." ఆం. భా. ద్వి, ౨౨; 

తిసట; రః ఫర. ఆ భా త్చ. ఏ, 

బక. చే, ఏ. (క, కుంటె దున్ని విత్తులం చల్లిన 
“వెకుక చేల చదును శేయుసాధనమ్ము పావటము" 

(శం ర్ తు క్స్ గుంటక నాలను గ్"జఐక 

,వరంగును గృషిసాధన భేదముల్ , , .” ఆం, నా క్ 

orp ద్వి ఎవ ౫౨ 

య 

చున 4. భూజరమాణవిశేషము. (శ. రం DOr శ్ 

జొ 

లక 

న మైలు, జ్, ప్ CAD (గుంటక గుజ్ఞులు.) 

పావటమున ందలిభఖాగ ములనుగలుపుక జ్ఞిముక్క_లు. 

(బ్రాం 
క్ కదా కి | ఇాకితయంం6 దా నొంటివచ్చి,..భో. ఈ ఈ) స్యక్రపాయు. చే. అ. క్రీ (గుంటకూ పాయం) 

౧కి; ఉ. (బట్ట లుదికి నట్టు గట్టిగా కొట్ల్టు* అసి 

పొదంబు లీరుచేకం బట్టి గుంజాండు జర్టరికంబు గా 

పీన: జట్టురాక.'' కాకీ ఏ, ఆ ౧౫౧౭. ఏ, 1 

ఈ:క, తాటిచెట్టుమున్న గువాసి మొవ్వు. | 

డినదొరకొనియె. 

నము.” కాళ. ౨, అ, ౧౫౧; 2. శాటితేగ 

'మొనయందుబుజ్జలో నుండెవుగిజురు.(శరంవాం, ' 

ఈ:త గుంజు మొదలుగం 

శ 

' గుంట్రకతో చదునుచేయు. (బ్రా) 
t 

 గుంటకలగర ద్వ వి. భృంగ రాజముకే' అక 

గుంటగలి జేరు కలగర గుంటకలగ్కర యనం. 
¥ టీ / య 

జెన్నాందునా ఛృంగరాజసంజ్ఞ ఆం. భా 

ద్వి. జలా: 

| గుంట క్రోవి. ద్వ. వి (గుంటగ క్రోవి) ఒకరకము 

3. తాళ పేశము. “గీ. తొళపేశంబు గుం జ! 
ఫీఠంగి. (గుంట క్రొ వ, బ్రైం ద్య ర్స ళ్ గుంట 

గుంరుం థై" మ 

శోవి; జబురుజంగి తు పాకి జజూ యనంగ, వెలయు 

నగ్ని పృ సారణా ఖ్యలం మహేశ.” ఆం, భా. ద్వి, 

౨౧౮ 

గుంటగలి జేరు. ద్వ. ఏ. (గుంటపగలి జేరు). గుంట 
కలగర, భ్రంగరాజముకో'. ఆం. భా ద్వి, ౬౯ 

వాంస, ర, ఆ. ౧౦. 

బోలు నభవి” అం, ఛా. ద్వి. ౭౭; 4. ఫలా; 

దులలో అనుకుగా నుండుసారము, గుజ్జు, (ట్రై! 

త్, కొవ్వు, “సీ...ఊపవడి నొకట్వై నొక | 
దాని వైచి వె కుణీకి యారెంటిగుం 

మట్టు, . .గీ. .,శామపాలుండు 
శల,” శ్రీరాథాః గీ ఆ ౬౯ 

జాలిక | 

భీమసం7మ | 
sad, 

(జ్ర es కా 
గంహాకొను. దే. అ కి, (గుంజుగాహొనుం లాగు న 

UU | జోబ్ల = సోలీలయాట అని బ్రా బాల్య 

శ్రీ డావిశేషము. న .పుట్టచెం డ్లుప్పన (బటి 

లాలంకులు గుడుగుడుగుంచొలు గుంటభాళ్లు, * * 

ఆడిగా శైశవ క్రీడ లాడి రవట,.” వి పు 

£, ఆ ౨౦౫౨ 

గుంహౌలాడు. దే. సః క్రీ" పెనంగులాడు. (బ్రై, వాం సంటదూలము, వై. వి, గృవావిశేషములయందు కడ 

(నం, కండమ్, క్క నుంటి క, 

తుంటమ్ 1. చిన్న గొయ్యి. “వ, ,గరువు నేలల 

గుంజేనునుకు, చే, స, శ్రీ (గుంబేనునుంగుం అని | 

శం రల హివాసించు. (శ ఈ బ్రాం వి, ఎలులో | 
బంటియాట. (శ. ఈ శ్రా) | 

గుంజాపిట్ట. ద్వ. వి. పక్షివిశేషము. (బ్రా | 

యొత్తులమో:దనుండి గుజ్జులనడిమికిం జొప్పించెడ 

చిన్నదూలము. (శర) 

గుంట లొనరించి,..” స్వా, ఈ, ఆ ౬0; 2 సుటనక్క వై, పి, చిన్నజాతినక్కా, కీఖ (శ రం) 
చిన్న చెణువు. కీ, కుండ గుంట యనంగ బే గంట పొ, య్యి- ద్వ విం (గుంటల పొయ్యి గుంట 

నయ వచ్చునల్పమైనకటాక మార్యాస మేత” కృన్వి యేర్నజిచిన ప్రొ య్యి. (శ. ర 
ఆం. ఫె ప్ర, ౧౬౨ అమా. శ ఆ, 43౬; గుంటమాన్యము. మి, విః ఒక చిన్న మాన్యము. 

శే. కొం చః శన ప్రబలు సీళానివృ శై కొం డ్ర్ (భూమిః శా) 



గుంట eT] సతో 

గుంటమారి. ద్వ విణ. (గుంటశేమారి) దుష్టుడు, | కర్ణ నినండ చెత్తు,కముక మొడలున కే డయ్యు జ లై 
కళ నీ వాడు నానాటి కళ్సివృద్ద్ధి వజలం బెణీ ? శించుకెన్క భూతియవెడకె కాక కపోవిభూతి.” 
కాకలను డేజీ గడిమాణీ ) గట్తిహేణి, రొలుకాయ వరాహా. ఇ, ఆ, క (వృజోధవ క ఆ. బ్రా 
కనాన తేరజపుదారి, నాకో'కేణియు బలుగుంట! వై, ఏ.(నం సండకక పొడి, (శ క జాల 

మారి యయ్యె,” వాంక, 3, ఈ ౧౧౦. ' చండ ఇ జే వ 1. పీడకోడి గగీ వకిలకుక్కుట 

గుంటలువడు, వై. అం కక్, (గుంటలుశివడు) క్, వామ వెలతు సిమునేోడి యన: మిట్టకోక 

తోడను. “వ. వె వెన్న ంటుకొనీవ యుదరంబులం' కన సందడి యక ఆం నా. చెం నల; జ 

గుంటలువడినకన్నులు ,. ౪” దశౌం త, ఈ ఎ వెల్డ సి మొచము*ల క్ట వ్రోంతెం ఛ్ ట్రై 

గంటి. జే. ఏ. 1. చేనిభాగము. “సీ. ,,శయని ఇ, గుండ+గిపిట్ట, ద్వ. వి (గుడదడాపెట్ట్ర  దాక్యూ 

నొకచోట శ్రవణనత్మత్రంబు గుంటిమో.దటి' వాము, బకకాతకక్నిః జా 

ప_శ్రికొడుపువోకె,” కాకీ. ౧, ఈ ౧౩౮౫ ర, గుం ఇఒడు. దె పి ( ను 

దున్నుట మొదలగువాని కేర్పజచుకొన్న పొలము. "సీ, బానసీః: డన బంటు వరప్పందు గుండం 

యొక్క భాగము. (శ. ర తాః ); 8. నెలపు శాక దాపాఖ్యలం గా దనరు” ఆం, ఫై 

స్థానము, క్త, ఆగరుడికి Se మో, భూ. ఏర లారా హన. శీ ఈ ౧౩౨ 

దుఃజు వచ్చి యనుదినము నొకపామ్ముస్నీ 'గుండకము. కం. ఏ. ఆ. పుం, మ అవ్య _క్షమఘక 

గుంటికడకు చేని కేన మె పు త్తెంతు నింక వేంబాడ ఫ్య; 2, వమురుపాతశ్రము; లె. దుమ; గుండ. 

కుమా” చ్య్యా స్క ఈ, ౧౮౯. విణ (ఆ అ, అ మలినమెనది, 
సంటికె = గుంటక (ట్రా) సండృక్రియ. సం, వి, ఆ స్త్రీ. రాగవిశేషము, “సీ, 
నంటి లోని. ద్వ. ఏ. (గుండు, త్రోవ) l. ఒకవిధ గుజ్జు మలవారి గుండ క్రియ వరాళి దేవగాంధారి 

మస తుపాకి. “గీ, క్రోవులప గుంటి ర్రోశులః; 6౪౪? డ్రబంధ. లా 

గోటమూంక, ఉత దొట్టినసలము ' గుండగొయ్య ద్య. విణ. (గుండ+కొయ్య) దుష్టుడు. 

ఛెల్చమంగలమలోని పేలాలమాజ్కిం జేక్చెి (శర మూర్జు:డు. బౌ.) 

రోం వి గే ఆ. ౨ చబంధ, రారా 2. ఒక ' గుండము. ఉచ. దై. ఏ. (నం. కుండకు. క, కుంటంఎ) 

విధమగు చాణసంచు. (ఇనువగొట్టములోంబోసీ 1. నివ్వులగు ంట. “డం ఈిపండములు సొచ్చి 

కమారుచేసి మ్ స్పంళము పెననోయుంచి ' రమెలమి: జుట్టియును; జాంగిలి వడియుండు సర్ప 

కాచ్చిడియికరకపుచువ్వ. ట్రై ముల్ పెక్కు” రం. రా యు. ౨౯౦. పు 

గుంటుకాయయం. చే.వి, మి (గుంకుసకాయు) గుండు ౨౦. వం క్రీ ఆం ౧౨; 2. లోంతుభానముం 

ఆయుధమాగాకలవా(డు.? “సె. ఎంవ నుర్చుడు “ఊగాముల మేటి లోకములకన్ను కమములమి త్తి 

సేయు చేనికకానిముకొ-య్యలు వడమ్రేసు యూమినీ, _భ్రౌమతొలంచబావ . నెకచా౭కల 
WU 

గుంటుకాని.” కు, సం. ౧౧. ఈ ఇ౧ం౦. “గండము, ,.'”” కం శక్రంం క, ఆఅ గరా వ్ర, 

గుంఠనము. సం, వి ఆనక. కప్పుడు; 2, ఆ ౧౭౦.సంంవి, ఆ పుం వాసన గల 

పూయంట. '  యొకఏిధ మశుగడ్డిం 

గుంఠికము సం ఏణ, (అ, ఆ అ) 1. కచ్చంబడినది; గుండవర్గనము. సం, పి, అ న వృళువికేమముం “ది దై | 
2. ఫూయంబడినది. | గుండవరనములం కొండనోడులును. వ్రశులిం. 3, 

గుండ. యు. డే. వి, గుడ్డ్క బట్ట. ' కీ ఏంత గట్టిన, , గుండా, చే, వి, ధీకుండు., (శ. ర తాం [8. శ్రా. 
his కిండాయ చిగురుజొంపంబులచె తెక్నః | గుండావం. ద్వ సం క" డ్రై గంతలు క 

బెంప” యః ౨, అ, ౫౦. (కం ర. పొల చవ," జేయ, నలిపిజేయం, “సీ. దుండగంబునంయయిాల 

ద్రు' వుచమోవిళ క్రి చశ్యయము. ' ‘A 3 ౩౯ య యా గల్పక వాటి విజటింోయెు 

సమిధలు తొంటికరణిం గోయు,చుండె ఖండిక ! వరాహా ౧౦, ఆ ౧౫ 



గుండి 999 

గుండికము. నం ఏ. అ, పుం బియ్యము మున్నగు | 

| 
వానీకిండి. 

గుండిగ. చె =. ఏ (సం కుండికా. త, . 

.| 

as [బడినద్! స. దె. 

గుండికము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. ఆఎ 1. పొడిసేయం | 

నుందు 

కాముకనంకేక నికేకన నచ్చదిచ్భావళుల పై 

వైచిన పువ్వువలలచిమిన...బహు. క, ఆ. ౫౯. 
(సండు:ంబులంయలవేటకాండు = కోకారి చం 

ద్రుజు) ఇట్టే: గవండుంబుల్లు. య. గుండుయిల్టల 

మదికుందు చెండు మందు, దోశె చెక్తమిఏిరి 

విందు,.,.” రా,వి, 3, ఆ, ౯. 

గుండియ, చే. ఏ. (క. గుండిగె. క. వండి) గుండె, గుండుక = గుంటక (శ్రా) 

కాయ, హృదయము. “పీ సీ, సాం రజన్యధ్యని ద న|గుండుకొను, ద్వ సం (కి, (గుండుశోకొను) చుట్టు 
గేండీయ లవిసీ చేష్టింప శే కలసీయలని.. “వార 

ఊఊ, ౭, ఆ. 36, ద్వా. ళ, ఆ ౧౫౧. 

గుండీ. చే. ఏ వి. (క గుండ. శ. గొండిం 1. బొత్తొము. 

(శ. ర ట్రా); 2. ఒకవిధమగు పువ్వు (ట్రా) 

ఉండు. వై, ని. శు. (సనం. గండకి క. గుండు. ఈ 

కం) 1. గుంద్రపుజాఎం “సీ. వర్తులశిలపేరు 
వజలు నం డవంగనులి ఆం. భౌ. ద్విం 

వాసు ౧౦. స్కం. ఊం ౫కర. పొందు. ౫, ఆ 

౨౪౦; 2. తూనికజాయి. (శర బ్లా); 8.! 

పీరంగి తుపాకి మున్నగువానిగుండు. “చ, ఖ్ 

కొను. “క గుందుకొని చూచుమానిసి తండముం 

దొలలోంగం చో చి తక్కరి వెస నాచం౦ండాలుం 

చ్చి భూజన, వ! కళిషి కు కం “జేసె నె మంత్రులు 

చూడన్.” వాసీ, ౪ ఆ, ౧౦౩. 

సండుగిలు. వై. అం క్రి. చుట్టచుట్టుకొనివడు, 
గుంపు గావడు. “వ, ..ఆయ్యుభయబలం౦బులు దల 

వడునవ్వుడు కొండల పాటులం జదియువారును 

దరువులవ్రేటుల వ్రాలు వారును గండశేలంబుల 

తాంకున గుండుగిలు వారును, ,,” భె. రా, యు, 

౧౪౩.౨. నిర్వ ౫, ఆ. ౫౮: 
జేలుపుంచెరువు గొప్పకిరంగిని జాయమందుతోం | గుండుగు క్త. వై, వి (గుండుషాగు త్తం నమ _స్తస్వా 

గొఅ వెడునిన్ను సూనికపుగుండు ఘటించి యగాదు 

చేసినన్.” రసిక. క, ఆ. ౯౫ ఊ.వారి, ఏ, ఆ 

3౬; ఉ ఉండ, గోళకమ, “సీ,,గుం డన 
నుండ నా నమరు గోళకాఖ్య... ఆం. భా. 

ద. ౨౭౬; ఫ్, వర్షజము. “కీ ఒంటిగా మడి 

శాను గుంటివెం గూర్చుండి సుజకెంకాయే వెన 

డలు దాల్చి నరస. ౨. ఆ. ౧౨౯. అచ్చ. నుం, 

౫౭; 6. మాటకు కట్టుగుండు. (శ ర); ౪. పెద్ద 
తాయి. “గీ. ఎదుర ఘనమైనయొకశళిల: గదియం 
బోయి, బరులకండూతి వాయ బిట్టారసిళానల, 

నంటుకొచి నధ్వరాశ్వ మస్తటితోడ, జిసరుగడ am] 

తంత త్యములతోని చ్చెడుగు క్త క్త (శర శ్రా) 
గుండు'హాడు, ద్య. అ. క్రి (గుండుఇకూడు 1. ఏక 

యత్నము చేయు, 'మ్కవ్తడిం (ట్రయత్నించు. 

“వ ..అవ్వ డందజును లల గుండు 

గూవుకొని నవరింవల వారికో,” ద్వా, ౯ 

ఆ. (బ్రో. పా, 'గుంపులుహూకుకొొని,,,సలవ 

రింపంగ , , ము ది); 2. (బఒక్క_చో) నిలుచు, 

పూను. (ఆరుగు) “డ్ని...అవ్వరి వెల్లివిరినీ, 
శకి-ణీ నెక్కు_కొని పిక్కు_టిర్ఫి ౫93,గు గృుక్కిదంజై 

కట్టుకొని గండుగూడీి, నిట్టద్రో చి..+*ో పండీశాొ, 

పర్వ ళోం౧. పు. క౬ం వం 

తాకి ఏిహొూగంబు తగిలినట్టు.” ED ర, ఆ. ౭౬ గుండుబేల్బం ద్వ టె, (గుండు-జల్జ) చెద్దగంవ.(శ.ర్ఫ 

రీ. లంగదు. “సీ . బెకిదంప్పుగాలిచే 'బెదరి యె త్తిన | గుండుములుపుగాడు. చే, వి. వక్షీసి శేషము. 

బాయ పిడిచి సండ్లను డిగవదుచుటయంంను. ౫ ద్వక్ట, (శ. ర బా 
౧0, ఆ ౬౩; 9. నగలలోం బొదుసతాయి' | గుండు వేయు. ద్య. ఆ. క్రి. (గుండు+వేయు 1 

. రెండుగుండ్డముంగరలం మెళాటు వీకలు ”” క) (శ్రా 2 క Foes పీల్చు: (శ్రాం 

కుందు బులు, OR 

ఉవండుఃబులు:గు. దర్శ, వి. (గండుగాపులంంగుఎ) చక్క 

వాకవకీ. “వ. ,,గుండుంబులంంగుల వేంబ కాడు 

చుట్టు నై (వా) విణ, 1. వూరి ర్రిగాంజెడీనది. 
వాః=వానిపరీక గుండునున్న యమొనది; 2 
బొత్తిగా లేనిది.వాానానికి తెలివి గుండునున్న + 



నుండు 

గుండుసూది. (గండు4నూడి) గుండుగలచిన్ననూది. గం 

(త్రూ వా) 
వి in గుండె, చే. వ. = గుండియ. 1. హృదయము. “సి, 

ఎదిరించు కరినైన బెడరించు వారి వెన గండ 

డంవలం జూలుగుండెదిటముల” ఇందు. ౧, ఆ. 

౧౫౨. ఊ రా, ౧, ఆ ౧౪౯; 2, శా రము 

ఒకి పాండుపు శ్రులబహి? ప్రాణంబు ను క్రమశీల 

సమ్మగం త. నొనిపోవునం కటి 

జండా, విమోవోంధమానవు: డ్రేననసై ంధవునకు 

భార. ఆర. ౬, ఆఅ, ౧౯౭. 

గుండెకాయ. జే. వ. (గుండె+ కాయ వాదయము; 
కాయవలెశుండు వృాదయావయవము. “ఆ. 
కపటధర్శ కంచుకంబున చెలకీ9, గాని క పుకూ 

RTO ee NN పొందునుతులు వా లము నం 

ఇదు వేత సండెకాయ wey భార, శల 

3౯౭. భార. దో, క, ఆ. ౯౫ 
Cy) 

Dy ఆ, 

గం డెకల. దే. ఏ. (సండెకల.) వతమూ, అోొమ్స. 

“న, జండెకల బిట్టు దన్నిన ఈ 

దళం ౬, ఆ, వక 

గుండెడిణలు. చే. ఏ. 

“ద, ఘాోరకృ కాంకవీరభటకోటికి గుండె సక్ 

...నీతారకచాముము.., దాశథి. 3౮. 

ఇటే: గుండెబెవకు. “వ్వ కాలవాదులతుడి నాలుక 

లి దూ లెషుకర్థ్య వా దుల ౫: చెజెకకుు” 

బవండితా. వాద, ౫౧౧ పు కుం 

గండ్ర. యు డే. ఇ. కేం వృ క్షువిశేమవ ప 

క్క ఆ, ౯; 2. చెజకురాట్నపకోేలలు. 

ఇలకు నే ట్రై, ్వ్యంగుగం ండి 

చారం 

హా3న- 

D3 తీరవనప్రు;డే ఆచి డ్రౌకు. 

చృటల్ క ల,గ్గలమై చాల నురుక్శన 

గంగా ద్రవ ప్టారాతన్నంపు కప, డ్రలు నా: 

టు చొరలి పొజు న. 

బుల నాణెం వొలున౨ఎజ: 

938 

(గుంజె4కిసలు) శత్రువు, 

“మ 

ంబు సం. 

జేంటివలయంబుల్ 

గుంత 

డ్రశవముః దైః ఏ(గుర్మడ్ర 4కకము) వర్తుల 

వ్ త నం క్, రగా కసి గండ్ర, తుంగ స (సడ వకు ఓఒకవిథ 

మగు తుంగ (శర టా) 

నంందడ్ర,నం వె ఏ, వర్తులక్షము. (శ. ర జూ 

గుండ ము దై. విజ, (నం, కుండలకు) వర్తులము, 

ర) 

సుం డలుకొను, చే. ఆ. శ్రి గండ్ర డ యనిధ్వని చే ము. 

క్త కారకా కు) 
కొలుపు జీ. ఆ హ్ » గుండ లుకొలు ద ఆం క్రి. పగడ డలు-కొలుపు.) 

గుండ గుండ యనిధ్వవిచయు “క “క, శాకంబులు 

వాపోయెడి, ఘూకంబులు నళకః బలు సం డే లం 

ఫొలిచ్పెన్ ,” భాగం ౧) స్మ 3౪ _=. 

సంజ్తా. ద్వ వి (యుండు+కా 1. సన్నెకల్లుం 
"6 మ కో గో న a2. 
“త. గం డ్రా డాంచిన జెండ మయొమిటికి: 

జిక్కుక్ గష్ట్రముష్టించా” స్వాం ౫ ఆ ౧౭; 
2, చటాయిః (శూ. గుంరాయి); ఏ పొత్త 

రకు. (శ. దః చం? గ 

గుండ్రాయి = గుండ్రా బె. (చట్రాయి) 
లో న్లో 
గుండ్రాతిరూపుం వై కొని, కండీ ట్రీ పెచ్కేండులిందుం 
జ యుంటిన్* అచ్చ. aR ౧౮ 

గుం డ్రించే- డే. ఈ క్రి. 1. లికుగాను. “గీ, నీవు 

a యింటీలాేోన గుం డ్రైంచుచున్నం గడుపు 

నిండునె దొరం జే గాన న £2, ఆ. 

5౭౧: 2. తిరుగయబడు. “వ. ఇట్లు చాంకి... 

జంవొకు రేం ద్రం నిట్టి ముట్టి మూదలించిన నతని 

కవిదల కబ్బగిందక Ee డి సప. "కం సం ౧౫ 

ఆ. ఒక్; 3 కడుపుళోగద్రి పు. (శ ఈ శ్రా) 

గుం,డి జ్ర? చే, ఏ. (గుండ్రంచు. థా గుడ న; 0 

= ss శ్రివ్వుట (శ ఈ తా 

' గండ్హకమ్డు. వి. నదీవిశేవము. “వ ...కక్టమారా 
వరులెకు ల యన గుండ్రకవయం జా 
+. కాళ, 3, డి దచిరారొా 

తార కుంకారముల్ .” ఆము. ళో, ఆ, ౧౫౨. ' సండ్లు బెండ్లాడు. జే, స శక్ర" (గుండ్లు బెండు 

కు సంం ౧౧, ఆ. ౧౬౭; లి. భ్రమణము. 

(వృ త్రియందు | 

“సం డ్రము'న కంక వర్ణము భేకించగా మిషెలిన 

అ దీనికి వృత్తి ర న జ 

ల్పము.) వర్తులము. ఊదా: గం డ్ర మొగమః.మొ. ! 

(చూ గుం దించు) విం, 

I-47 

అవు చలింవజేయు. “ద్వి... వాయువు లోగి 
లోకవం క్తులన్నియంం గుండ్లు చె ౦ డూ డం గం 

వొజలిలో రం. రా జూ O౧౭ కు. ౧౮ వం 

చై ర్ (నం గః k చిన్న గోయి. వక్ష 

కార్తాసళ్టు ఇెగళ్టులు గపులు విడిచి తరలి ఇంతల 



నుంచ ర గి 

నూతిసంకల వసీంచెం గెరలి వర్తిలున మహో గ్రీష్మ సంపెన, చే, వి, పే, ఓకానొకవెట్టు, “క, భూముల 

మునను.” చ, బంద. ౧, &, వింరా. నకంకునుమవ రాగ మెనంగె, నిమలందును లేశ 
ల్ 

గుంట (శ. ర్ఫ విణ. వల్టమైనదిం “కీ వక్షంబు' 

గుంకయై వర్షంబు వళునమై “తెరనోరం ద్రేవుడు | 

డం, 

| 

జీ i 
తీగసాల్ల,, టో కార్తీ. క, రి, ళీ. మార్క. 

ఇని ఆ, ౧౪౧. 

సంకేపురువు. వై. ఏ. (సంకషాపురువు). క్రిమి 
శేదము. “గీ, కముపురువు చిక్కు_ప్రురువు గుంక | 

పురువు, నుడిపురువు, =” ప్రబంధ. ౧౩౦. 

నందలము. ళం. ఏ, ఆ, మద్దాల మ్రా(క, శ 

సంద్ర, సనం. ap ఆ, త్త l. నాగము సఖ రి, 

| 

) 
| 

5 శ్రి చంక ణము గై 

| 
| 

గుంద్రాలము. చం. ని, తిం ప చకోేరబకీ. 

గంధము. నం, టపి, అ, పం. గుంజే. 

గుంపించు యుకే. నం క్రీ ఆతిక్రమించు. (శ. ర 

భూూరెము లమకే, ననలః బెకయగొాణం జిన్నిగుంపె 

వల గుంపు, లృీనవం బిననావనంకాగమమున',”” 

కవిజ, ౨, ఆ ౬ య. రి, ఆ. ౧౫; ఏ. గంగకు, 

“క. జరి యవరాదు వైంబడి వెక్కి_రించు, గామి 

డనరామ  మొగమున “ంటువెట్టుం, జె 

యకరాదు వట్తిగుం పెనలు జేయుట” శుక. ఏ,ఆం 

౨౧. వాంసం ౫, ఆ. ౬౬: తి. విజ్బంఛణముం 

(శం రః ఉ పోటు, “సీ, బిబ్చోశవతి గబ్బి 
గుబ్బ సనుంపెనసొ౨పు గనునురంబున దివ్వకవచ 

మొప్ప.” శశాం, ౧% ఆ. ౧౯. (జౌ. పాం 

గుంఫశ. నం. ఏ. ఆ. స్తీ = గుంవనము. 

గుంఫశము, నం. వి, అ, న.1. కూర్చుట; 2. రచించుట* 

గుంఫము. సం. వి, ఆ. పుం. 1. కూర్చు; 2. బహు 

భావణము; శి. శత్రువు; ఓ, రచన. 

“కం చంకినం జచ్చెద ననుచును, గంపిందక యోరి | సంఫీంచే. నం. ఆ. శ్రీ* గుంఫీకమస, ఇెదరకుండు. 
వలువ కఠినో కల నన్,గుంకించెదు చావునకుం, 
చెంపరియె వదరువాని తెజ:గునం గమతీ.” భాగ, 

స్కంం ౧౭౦. చై. న క్ర" కుప్ప వేయు. 

క. ఘూకంబు లున్నగువాకును, వాకిట గాష్ట 

ములు దృణము వడి గుంపింపన్, చే కదిసి చిరం 

జీనియు, దాకొని తనముక్కుకొటివిం దగిలించి 
వడిన్. నా, వంచ. 3, ఆ. ౨౮౬ (శరస) 

గుంపు, వై, వి. (సనం* గుంఫిం ప్రా సంబో. క. గుంపు 

త, కుంబు) 1. సమూహము, (ప్రోగు. “సీ. 
నిడుదపెశ్నాటిభంవు జడగట్ట సగరుముమ్మను 
మండు కవము 2 కొనినచోటుళి” సా. ఆ, ఆ 

౯ పారి, ఏ, ఆ. ఏరా 8. నూలువడుకు నపుడు 

నడుమ నడుము వచ్చునట్టియుండ. “గీ, దివస 
మంక విశాపోయ నపఫ్పర రాక గంపువంపును 

"లేకండ గుండుపోంగుగాం బదాణటీంటి కరమును 

గ. నూలువడుకరే యంచు నోండొరురక్ 

నుడీషికొనుచు.” శుక. ౨ ఆ. ఈ౧రాం 

గంపుదీర్పుం ద్వ+ వి (సంప్ర? తీర్చు.) (శిరోజములు 

మా 

“మకు, అకురాధీశనమర్ప్చితంబు లగలీలారామ కల్ప 

(ద్రుమ పృనవంబుల్ కనుగందవమ్యొ విలసళత్పా 

టీకగోరోచనా, ఘుసృణాలేవనవండి తాకలనమై 

గుంఫీంచె,,.” భీమ. ర, ఆ. ఏళ. 

గుంఫీతము, నం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. కూర్చంబడి 

నది; 2, రచింపంబడినది. 

గుంబము, చే. వి. గుమ్మము. (శ. రు 

గుంభీనము. నం, = గుంఫనము. (కొందు 'తేలుంగ 

కవ్ర లీభూవము గ్రహించి కానీ యారూవము 

నంస్క ్సకనిభు3టువులం గానరాను9 1. కూర్చు. 

“డ్, సోలతనానం బల్కెదవు కుంభక చాపరిరంభ 

గుంభనో, జ్వేలసుఖో దయం బనుళవించని వాడను 

గాన...” శశాంం ౨, ఆ. ౭0; 2. విధము, “ళం 

కుంకీనసములం వ్రేలిన, గుంళభనమున. గుంట కాస్త 

గురుతర థధారారంభమున రే యుంబగలున్, గుంధ 

'దో,ణములు వట్టి కరిసెన్ వానల్ . కవిక, ౬, 

ఆ. ౨౨౩. 

గంప్రుగాంకేయు; సవరించు. “ఊం ఆల్హన లేవా: గుగ్గి లపౌొడి. ద్వ. ఏ. (గుగ్గిలమ+-కౌడి) గుగ్గిలము 
దిగిచి య౨కళలంబునం జేరి కన్నులం, జల్ల ౫ 

జోయి నశ్రువులసంకతి.ై నన బాప్ పెన్నటజుల్ 

మెల్లన కంపు దీక్ళి. కాళింది. ౨, ఆ. ఒకి. 

యొక్క_ఫొడుము. “రీ కముదంబులకుం “లక్ 

వ్వనుగుగ్గి అఫొడి యుం చుదీపంబుపుటిక యనంగ” 

శశ్తాం. ళో, చ ౧౨. 



గుగ్ని ౧ 

న! గుగ్మిలము, వై వి. (సం. గుగ్చులకకి, క. గరిక, త 
గ ర అద్దే 

ye గిశియం. -) కే, గ్యూలప్రుకెట్టు. గః 

మంచన గగ్గులః వు డనర్పు*ి” అం భా. క్వి, 

స శాన ళో, ఆ, రాం; ర గ స్టులంవ ఎక్పు 

ష్ 
జ) 

ఒజెటువట, “కం గుగిలపుః 
టల 

త్యామ్మని రణల. కొనురీల్ ,.” 

హారెష్ట, 5, (= అగా . 

గుగ్డిట్ద. చే జం వి జి ఉడికించిన 

“అభ్యూవము. “ 

స బవరూం 

సెనగలు మొద గునవి, 

సీ ఆఅలసంద నుషిళు వొణి2ెెండు 
౧యం 

వ్య చ్ దె అ, శౌ. దః కాగ్. 

గ గులము: స వి. ఈ పు. 1: గ్ గెలపుంజటు; ల 
౧ ౧ లు 
గుగ్జిలమా. 

గుచ్భ్చకము, స 'శఖ హె వా హూ నేం ఫూలను త్తి; 

చెమిలిప్రుః; ర. వాద; వే. నమూావూము; ఈ వః 

ఖా 

మున్నగు వా సిదుబ్బు; 6. ముష్నదెెండు పే టల 

వోరము, 

గుచ్చవ శక్త గే యు నం విం వ పుం తాటిచెట్టు, 

గుచ్చఫలా నం. వి, ఆ, స్త్ర" 1. అరంటిపో; ర ద్రాత; 

లే వాకుడు; 4 నిష్పావిశో లి. కాకమాచి, 
కాంచిపోం [ఇందుగుటే' జ్ 

గుచ్చఫలము. సం, వి ఆ ప్రుం & కుంకుమ 2. 

గుచ్చము. సః ఇ గుచ్చ్భకము 

గుజేగుంపుః వే. సంరంభము ఆజావుడే, “మ 

భుజగర్వంబున నాశరుల్ 

చచ్చు | నవి; భుజగ 

నార్పు లజ నండించునా 

డే వం 

నురలు నంభోరాళి 

ణమ సప్రుచుము గ్రామ సల న ల 

సీచెలవు మాకుకొ జూపుముంచుక న మోరడముల్ 

నత పగుణంబు6 బటి చలపోరం జూచుచందంబు 
ఎ ట్ 

నన్.” వి ౧, ఈ ౧౧౦; 2 గుసగుస. కి 

రమ్ము మారునిగుడారమ్లు మారు నిఒమ్వు గుంపు 
చోటుల గుజగుంపు చెల,” కవల. రల ఈ ౧కి 

ళం 

గుషైగుంపుె పెట్టు. 

అల్లరి పెట్టు, “ద్వి. గొల్హమిల్లాండ ను గుజగుంపు 
య నో అం ర స! 

ద్వ. ప్ హి 

అ wa లని ఇగ చనల నయము! 
చెట్టు వల్హవ్నాగ్సణం బుణ్యు వసుదచెవచన | 

J ద్వ సీం భాగ, ఒడ, సుం వరా. ఫ్రం 

" గుజిగుజే. దే. ఏ 1. గుసగుస, నింద “ద్వి...గుజ, 

గుజలకు చెల్ల గుణీ యైతి నింక; నగుభాటు వ జ్రిళ్లి 

ఆగ్రి we తహ గ అంబు, ' 

(గుజగు ప్రా షె పెటు, | 

చూ తగజగుజయగ్చూ 

డ్ర్ పజపజడాఆగుం బాధ 

జము మద ముజేని తిరుగుచు, గుజ 

' భాగ ౬ స్య_ం*, రం౭ 

నువ్రగుజేయనగం చే. ఈ కి, 

జో 

(= x 

* రౌగిం 

సజసజలు గ అడు.) 1. 
నంత 

విరా. ౨, ఆ ౨; 2. గజ్విజివడ్సు తొక్కు 

లాడు. “ద్వి. ఆత: డగ న్వుని నల గో, 

నాతడు జమదగ్ని నదిమె వాస్తమున్క, నీవిధి 

నుత్తరం బీక యొండొరుల, నీవు నీవని చూపి 
నిఖాల నన్తునులు, గుజగుజలాడ, , డిం వారిళ్నం 

ప్రా. ౨౨౨. చం, 

గుజేగువేలువోవు = గుబేగుజేవోవు, (రవాన్యముగా 

మాబలాడుఎ) “వ ఆనుచుం గలదు లే దని పెక్టు 

సి గుజగుజలువోవు చుండుదురు 

=.” భార విరా, ౨, ఈ ౨౦౧. 

గుజేగుజేవోవు. చే. ఆ. క్ర (గుజగుజషపోవు) రవా 

న్వముశగా చెవ్వకిొను. “క. తాళధ్వజ మడా యగు 

నగల చాళాంకుం డనుచుం జాల దలశి కురు 

మహేీ,పూలుసిదళములు భయరస, కోలాహాలతరశి 

తమగ గుజగుజవోయున్*” సాంచోం ౪% ఆః 

౨౦౭. భాగ. ౧౯రా సం. ఉం 52౯, 

గుజికాతి. వె. (సం ఘూర్భరేకల) Ll. ఘూర్జ 

దేశము. * 'డెష్టిం చి ది త్రబజనకల శ్రీవివానాంబు; న 

రాతికెంపులగోడ లిఖంప” రం, రా, బాల, ౨౩, 

పు ౧౭. వ 2 ఘూర్టరజేశ భావ. “గీ ఆరటి 

'పారసీ గుజరాతి యార్ మచ్చు, తెశుంగు కన్నో ళ 

వం డెళిసీ త్రం గా 

ML SR 

మిధంబులం దలపో 

ష్ 
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“వీ కులికాయుధునినిండుంగొలువ్రలో గుజరాతి, నష్టే. వై, ఏ. (సం, కుబ్బః) 1. అనుకగురన ద్రవ్యము. 
మేలుకోపులం గొంత మెవ్వు వడసీ” ఉం రా. “క, కోకల చై వేద్య ములను గుద్దొల bias 

౪, ఆ. ౧౭౫ ఆ. భె చ్ ౧౩౦. ఫలభ మ్యశర్కరుశా కా ఇక్ ళడిమి మూ నిజాతరః 

గుజేరాని, హీం, విం వృత్తి, జీవనము. (శా జేవకాల శ్రీ రం. మా, ఇ, ఆ. క డి కుబ్జ 

గుజిరాను. దే. వి. (హిం, గజరానాఎ) అర్పణము, తము. “దు, తనయలగుజ్జా మానుటకుం దండ్రి, 

ఇచ్చుట. (చూ. గుజరానుపజచు 1 గనుంగోొని సంకసించి...” భా, రా, బాల 

గుజేరానువజమే. జే. న క్రి. అర్పించుఇచ్చు. “గీ- | ' 33౬. (శర పా 8 కోడెదూడ. “సీ, 

గుడిగుడీధూమ పాన విఘార్ణ్మ మావ, చకితదృన మంకి నాం బరణగుబ్రావాణుఃడు ధనేచృ్శమై 

పాంగు-హైదరుజంగుం గాంచి,నజరు గుజరాను. వర్తించు శిక్ష ౦దవల వంంనట్టి; గుజ్జుదో యిని జట్టి 

వజవె 'సాొన్నాక డాని, డొలెమాతక-డు కూర్చి. గొని ప్రీతి లంకించి యుండ లంకియతోన గండు 

నిషహాతు చేసి.” రంగా, ౨, ఆం రోగం మాజీ” భార కాం, ర; ఆ 6౦0. వారి. వూ, 

గుజేరాయించే = గుజరానువజచే, “మ,.,మైదరు), ౫ ఈ ౧౪౧; ఉ క్రొవ్వు. “వ, .,దామౌయణీ 

జంగును. ..కని యాత న్నివ్వెఆం ట్ర. సుతుపొట్ట గు జుటుక మట్టి. ++ కాకీ ౭, ఆ, 

హీకమంం-దెల్బుచు నర్జిదాన్త గుజరాయించవెన్.,..”” ౯౫. కాళి. 3, ఆ 3౫; ర్, పొట్టికాయ్య. “...సీ 

రంగా, ౨, ఈ ౧౪౬ గుజ్జు నావ దనరు: గుబ్బదారువు, ఎల తరు 

గుజేరీ = గుజరాతి. వ ౮ చెప్పం ద్వి ౨౨౨ విణ. పొట్టివాడయం “సీ హానివా( 

జూప? రాదు ముక్కముసీమ కర డును బిచ్చుకకుంటు గజా, వ్ల. భార. అను, స్వే 

వాసులు.” శుక, ౧, ఈ ౨౨౨ (శ, రం పాం ఆ. ౧౦౪ నుద, ౧, వ్ ౭; 1. చిక్కు-నిది. స్టన్ 

గుజాడి. డే. విణ. ధనవంతుడు. (శ రు | గుజ్జు mc గా౭చికగో శీరభ్రానంబు జమిలిమం డె. 

గుజిరి. జే, ఏ. 1. దొంగబబారు; బజారు; 2. చీకటి | గలపైం జల్లి చల్లి” మైవ, ౬, ఆ. ౧౨౦. 

వేళ (ఇట: గుజిలి చా.) |గద్జేదనము. ద్వ వి. (గుష్టా-తనము.) కుబ్బత్వము, 

గుజోరు. దే. వి సిజురూ (శ ఈ (జ్ర (త్తం (వము (శ్రా 
గుష్టేరాతి = గుజరాతి. (శ, ర. (బ్రాం) గుష్షై వసు, ద్వ. వి. (గజ్జాగాప్రాల ఛాస్యాపశే 

జ ఒో 

స్టే, వై. ఏ. (సం. ఘూర్దరః.) ఘూర్జర దేశము. గుజ్జొపొట్ట, చై. వి. (గుజ్జా+పొట్ట.) పొట్టికాయలు 

ళన జ్ఞరినిద్ధా కగట్రీపరాళములలగ, , కాచుపొట్లళీ. (క. రు 
చంద్రా, ళీ ఆ ౭0. ఊఉ రౌ, ఇ; ఆ. ౧౬౦; గుజ్టామూ మిడి డర. వి* (స్తాన యామి. పౌొట్రిరకపు 

2. జర్భ విశేషము. “రగడ, కంటకి గుజ్జరి మదువులు మామిడి, రొజావ్రుముళి. "సీ సీ, నోరాజగమనుండు 

'మొదలుగంగలినినవలుంవన్నె ల ప్రట్టంబులు.” కవిక, గంజ్ఞామామిడి పండు కుసుమా స త్త వారుడు ముం 

5, అ, ౧౯% 8. రాగభేదము “గీ, ,,.మాళ  గొంగుకసనీండి* పి శకుం ర్క ఆ ఈ 

వియుం బెండి సింధు కాక రతర వసంత 

సామంత శుద్ధవనంత గుజ్జురి యును...” వాంన, 

గుష్టై వే వేలుపు. దః విం (గుజ్జు? వేలుపు.) బి ఘ్నశ్వ 

“పుండు, “సీ. కందరంబుననుండి గంధసింధుర మైన 

*, ఆ. దంల ప ప్రబంధ, రాగి, బం ఛాన్యవిశే గుజ్జు వేల్పు గుమారగురునిం గొలిచి” భీము, 3, 

వము. “వ, . గుష్ణకులు బీరునులు,..ఆఅనునాట!' ఆ, 0 

నాలుగువగల వైపలబేరుడుబియ్యంపు-ట్టి టీ వసా గుళైేశుహాడు. చే, ఏ, (గుజ్భే + ఎన4కూడు, శః ర 
దంబులు...” “వృబంధ్ధ ౨౧౨ ష్ చావిశా శ్రీ నం “కీ గు జైనగూడులు 

గుష్టైరీ = గజ్జ. (శ. ర కోలుకోలన్నరం గీరనగిఎజలు పారుపట్టు 'వాంసః 
bey ద్వ వి (గజ్జ UCKED ఘూర్చరకే క! గి అ. ఉగ ఇళ ౬, ఆ జస. కళొ. క్క 

స్టు_దు “ప్రీ గుజ్జరివాః డన ఘూర్టరు: డను” ఆ. ౨౦౨; 2, బాలికలాడు పొనునపువు వండెడు 

ఆం. ఖా. ద్వి, ౧౦3, వంటకము. “సీ పొంచాలికాశీళివర్వాన్న 

న. 
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సమీర్ 

నామంబు గుకైనళా డన: గొజలుచుంకు. ఆతం. చం చన టన త్రకా ట్ర కటిన వనధి క ర . ళు 

భా. దష. ౨౫2. భాగ. ౧౦, న్యం, ప్రా. న. వడు” రొమా* ౭, ఆ. ౧౨౬ య ౧, అలా; 

రారా: తె పోను “సీ, వెడిపెరు మృదుకయ్యం చేర్చిన 
గుటక. జే, వీ, (క గుటుకు) ఒకసారి నోబం, విడచి బల్పెంటగుట్టల: బవలళి౨వం జాచుం 

( రామలి౨. ఏర వకా ౬, ఈ ౧౩౭. ఇస, an) బోసికొని మ్రింగుట (బౌ. వాం 
సటకలువేయుం. బే, ఆ, శ్రి (గుటకలు + వేయు) గట్టకూలు. ద్య. ఆ. కీ 

స ల 
ఉఊవ్విళ్లారు, కంత రును వాడు భక్ష్య ష్ ఒక్కు_మడి: లు చచ్చు. (చూ. గుట్టు 

ములం జూచి గుటకలువయంు చున్నాడు. వా: కూల్చు.) 

డానుందరిం జూచి గుటకలు వేయు చున్నాడు. గుట్టకాల్ను. ద 

గుటగుట. దే. ఏ. (క కుడుకుడు) 1. వ్యాఘ్ర చంపు, a (జ్ర) 
రాక తే అగు gt భం ris చేయుధ్వనివిశేషమున కను గుట్రిచ్చు . జ్ వహ క్రీ, ుట్టుకావచ్చు + తెలియ 

॥ రాజ్య కు రుం == మా చ న్ వై 7 rg 

గుటగుట మనుచు నా౭కోొన్న కోలు, పులి తటంబున 

బ్రేంవపొదనుండి మౌనిఫపుంగపుమో:ంద నుణికిన 

స? వరావా., €, ఆ ౮౦ యః cor జ, ౮ 2 

2. ఆన్న ముడుకుట సీట్లు తాగుట మున్నగు 
mn షల De మ (సన హూనము కం క న చపల వాని యందలిధ్యని కనుకరణము. (శ. రు బ. “టొ మా పా (గం. హథమ్. క ఈ గుట్టు రవా 

చెద్దణికపుమాటలు. (శ, ర) “వ, ,,అటమటమున న్వతనల కం వరా యని, యాంటి మై. ముక 
a క! 9) గ 

విద్యగొనుబయుం గాక గుటగుటలు గురువుతోనా న బ్ వలన... శ ఆం శే 

యని,*+*ి స్వా. ఆ, FF. శకాం, 3, ఆ, ౭౮ * మోసము. ఈ్పావా. గుట్ట, నిబొసం 6 

నో 3 త్ర సటి. సం. వి ఈ స్త్రీ. 1. మాత్ర; 2. గుం డ్రని త్త లి యేశు నన్నుతో,గుట్టు పాలీ యుండునంతః 
ఆ గు ౨కుమెట చె తఫ్రుుంజటుమాందం బొటు వేశె 

పదారము. 5 అలు జాతి అ! Wwe ; 

ద్ర ఈలి యె. 3, ఆ, ౧౨౩; 3. థై ర్యముం W-7 

గుటిక. సం, సిం ఆ ౨౨౯ గుటేి, షు కట్ల 

గుటుకు. జే. వి లు దగు కనుకర న్రీడ దొజంగి యాహూరి వికించిముఖుర్ ప్రమ 

Maur as య క్వి: కలల, నొంది గుట్రుపో,నాడకొ వంచసాయకశ రావాతి 
కాము “క,,,విషము,..మ్ముషదుండు. గుటుకున ట్ 

స గ అ ' పాల్పడి పువు వ్రైచచొన్చులన , వాడరొ,..* రాజు 
మింగెస్. వార. క ఆ ఇరా దశా, ౧; తా ఎ = 

: ల చ. ఏ, ఆ ౭59౨, 
౨౮౯ (దీనియా మ్రేడిక రూపము గుబుగుటుకుఎ. 
భాగ. ౧౦ న్యం, వూ ౨౬౫+ .గుట్టుకీడు. ద్వ. వి. 3 (గుట్టు4కీడు) గూఢ శ్రువు 

గుటుక్క_ను. జి ఆం క్ర (గుటుక్కు_+ఆన్ఫు చచ్చు. “చ. పలుకులు వేయు 'జేమిటిక్: & వుం డాత్త్య 

(శర బ్రాం) భుజాభృకమమా, తలమున గుట్టుకి ను బహంఛా 

గుటుక్కు, = గుటుకు. బీ . దారుణాఖండమార్తాండ యరయించి యడంచి,,,” "ఆము. ౪, ఆ. ౨౦+ 

మండలము నుప్బ్పొంగి గుటుక్కున మ్రంగవచ్చుం అః గట్టుచెడు. ద్వ. ఈ * (గుట్రు+చెను అక్హైర్య 

నరస. *% ఆ, ౧౩౦. కవీక, ౨, ఈ ౧౪౦. ము స ఇటీ కపుగును బెట్టుపడి గుట్టుచెడి 

గుటుక్కు_వును = గుటుక్కంను. (బాం గట్రువజిం జేరుటకై యగడికం బడి మునింగి దరి 

గుట్ట, మై. వి. (సం గొత్రః క. పట్టు 1, న శే, రాంవింవ్వో ఆం 3౨ 
కము. "సీ. వలిమెట్టు 1 నాకుం గావలపట్టు. చేవ ' చట్టుపట్టు. ద్వంవిం (గుట్టుశపట్టు) గుండె. “ఉబాల 
సామిగుట్రక చేను సామి నొడయళ' చంద్రా. వే. ష్ నిట్టు సుమబాతాశరాళికిం జంద చంది 

అ. రగి ఆం. ఫె + ద్వి అల; 2, షత. క్యాపాళికి సన్న గాలికిని భావజు లేజివయాళికిక 

“వ* నలునిం a సీవు వానరనీరులు తెచ్చి రవ్మోద్వేలముదాళికికా బసపదీ _ప్తవసీబుతుమొళి 
ఇ LT PT] 
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కీకొ నద్యాళలోలక గుట్టు కట్టల భలాన్ని వ 

నాల ఇెందగన్” ఉం హూకిశ్చ. ఈ ఆ ఆ. ఈక. 

గట్టపాకిరి. వై. ఏణ. (గుట్ట శేసాక్క) వాది తన ' 

వ్యవవోరము గెల్పుటక్ కొఆకు రక్పింవంాగా వచ్చి 

జ్ఞాన యుండి వ లెవాడి మొ రమొక్కమాట లన్ని యు. 

జక్క? గా విన్న సాక్షీ, (శ. ర) 

గుద, నరం పి, ఆ, స్తీ" i. గుళిక; ల చెముడు"; 

3. ద్రాక్ష; ఢీ, వృ, 

షాను 2 ౨ వి, అ. పుం. 1. గుళిక 2, కబళము. | 
న, 1. బెల్లము; 2. 'దెల్టముతోం 'జేసివమందు. 

గుడడడ. చే. వి, శే, తా మం డగుధ్వని కను | 

కరణము. “కః గుడగుడ నుడిశెడునుదకము, ,.” 

ద్వా, రా ఆ, ౧౮౮; 2. కడుపులో, గలుగు! 

ధ్వని కనుకరణము, వ :-- కడుపులో గడగడ. 
మనుచున్నది. 

గుడక్భణము, సం వి, అ. నః వెజుకు నం 

గడ దారువు, సం. వి, ఉం పుం, న చెజకునే, 

గుడపీష్టము. సం. వి అనం పే, జల్లము కలిపిన 

పిండి, చలిమిడి; 2. జెల్బపుపొడి; 3, చెల్ల న్ 

ములో పీండికలికి చేయు నొకవ చార్థము. " 

గుడప్పువ్నము. సం వి, అ పుం, జ ఇవ్చసోం | 

గుడఫలము, నం. వి, ఆ, పుం. గొనుగుీ. 

గడమః సం, ఏ, అ. పుం. 1. జెల్బము; 2. పొగడ; | 

లె. ఏనుగుకవచము ఉ. కబళము,; ర, అచ్చన 

గాయం 

గుడలము. సం వీ, అం 

న. 

'బెల్బపుపారాయి. పత 

(ఆ ఆ, ఆ) లే, జేసీన ది. 

గడశర్యర, నం. వి. ఆ. స్త్రీ, పటిక బెల్లము. 
గాక. నం వి. ఆ, ర్స 4 నద్ర; , 2. అలసళ్వము,. | 

9 ' సుడాకు. మి. వి, (సడేము +అకుగ జెల్ల ముతోం జే 
మర్జించినపొగాకు. (శం ర్, చం wr గుడిగుడి | 

డ్రా బంగి జడం గూర్చినచిలుగుడాకమ ద్ద, , 
య్యా ట్ 

చౌర్య. ౨, ఆ ౯్రా | 

న. 

గుడాశకేశము. సం. వి ఆం. పు వాాకెముడువలి | 

మిక్కుుటటముగం బరి. గిన SE sree 

“సీ, ధవళాబ్టలోచన ద్వయిమూయు వారును డమ 
గుడాశేశంబు లిమడువారు. దశా ర,ఆ౪౧౧ 9, 

“నడాశేచుండు, సం, ఏ. అ పుం 3 ఆద్దును(డు; 2, 
శివుడు. 

గుడి జే. ఏ. (క గుడి) 1. జేనాలయము. 

గుడి 

చింపుచు, గడారముడివై, వి. (సం, గణాలయకి) వటకటీరము, 
డేకా, + నాల్లువంకల గుడారము లెర్తిరి 

ట్టువస్దములు బిగి చి, లో వాల్మీ. 5, ఆ 

౯౬. అు భా ద్వి. ౨౫౯; 2. గుడారమ.వలె 

నుండుచెవిభాగము. “సీ. శ్రపతైకచేశ మాచ్నా 
దనెగేవాంబు మోరుచునుండు గుడార మనలో 

ఆ. భా, క, ర. 

'గుజారు ఇ గుడారము, (డేరా “క అదిశివనుల 
వట్టుగుడారుల్ , 4” శుక, ౧, ఆ. ౧౮౮౯ వెన్న, 

ఒకి క ఆ, ౨౨౦౯. 

గరు 

తొొడవులు చిలికినయెమ్ములు, గుడిముట్టు గపాల 

మిల్లు గుడి ముడియె ద్ద్రైక్కు.డు గట్టువలువు దోల 

గుంుబడరునవై నవయ నేమ్మివృళయము వచ్చెన్.” 

కు. సం. 2, ఆ. ౨౯ నుద, ౨, ఆ. ౨౦; 2. 

వలయాకారపు శేఖ. “గీ, విఖ గుడివోలెం దన 

చుట్టు దిరిగి యుండ(,బరుల శేరికి గృవాణగోచ 
రము గాక, నివధరాధీశభాషితవిషమ భౌమ్య; 

ఫక్కికయుం బోలెనొప్పె నప్పట్టణంబు-” వై మ 

౨, ఆ. 3౮ సొ. ౧, ఆ ౧౦౯ 8, వరి వేషము 

“నీ వరిజేవనామంబు భానీల్లుచుండును గుడి 

యన బరిది నా గుడును నాగ.” అం. భా. చ్" 

౮.౨ ఉం ఇకారచివన్నాము. ' “క, చెలులు కలకేష్టు 

లాచాంపులు నైతే కష్టములు మి చూలు గుడి 

వయున్, నుళిగవయం నెత్వయంంగమును, జేలంవగు 

చుట్టములు ద్వివిధశ్ళంగాత్వ ముల్  ఆప్పుః 3, 
ఆ. క; ర్. ఒకరకపుగుడారము. “మం ఒడంయా 

టోంచుక లేక నీమననులో నుత్ఫుల్హ పత్ర క్నీ యా, 

యెడ నేకాదళి మానకున్న నుతునిక హీంసింపు 

మా యంచు మాకడ]నే యుండి వినంగరానివలు 

కుల్ య పాలకున్ బల్యూ టల్, గుడి నుండే గుడి 

శా గోయటయు నాకుం జూడ నీచంద 

ముల్ =” రుక్తా ౫ ఆ ౧౧౯; 6. ఆడుగుణి. 

శుకం ౨, ఆ ౫౦౬ (గుడిము ద్ర, వే వేసీషొను = 

టి వాచారిణిగానుండు. ఎబ, బాల కీ ర 

(| క ఉట్ల దాణిలిమ్రుచ్చులు నోడలై. లం... 

వి పు. 8, ఆ ౨౦౨. సాం 1 సడి మ్రించేదానికిం 

దలుఫు లప్పడముల. : పెద్దపనిచేయువాండు 

చిన్నపనినవలీలగాంచేయలయలండులో.. ప్ర బోధి 
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లీ, ఈ కలి; ది సడి మ్రింసవానికి నంది పిండి. 

వడియముంోవిక ,. ౨, ఆ. ౨౩౯ ర. గుడి మ్రింగ: 

వానికి లింగ మూక్పండివడియము. సీం. చార శ. 

బడ 

గుడిక. జ డా గలీక గు 

గడికట్టు. జే, ఏ. (సడిణకట్టు) గ్రామము నాలుగు, 
దిక్కులయొల్లలయేర్పాటు (శ్ర. ర (జాం “గీ. 

సరవి గుజికట్టుగాం జెంగ వెరను న్రాసీ, Sen ము 

జస కులవర్షు లాయకట్టు; ష్; వాంసన క, 

గుడికొను. జే, అ. తి. కే. వ్యాపించు, 
క్ మ్స “క, వకముడి శల్యుని =, వడవై చిన, 

వ కకం, ఉడికొనును వ్యకండు తుదుచు ' 

కొనుచుం జనియెన్ షా: = ఈ ఇరా 

2. ఉబుకు. “క. అడలు చుం జెవప్చలు కడుపుచు, 

గుశికొనుకన్నీ రు గుక్కు_కొశుచున్, ..”” సా. 3, 
ఆ. ౧౬౫; త అధికమగు. “చ, , నార వీకలుం, 

గొడుకులు దాను గట్టుకొని కూరల: గాయల 

తత్తు మాన్పుచున్ డికొనువంత లేవగలంం 

గుందుచు నెంత నలంగ యన్న దో, యడపవులలోన ' 
సీశు ఎ ఊ రాం ౮, ఆ. 22; ఓ, గుడ గుడి 

ముగా దిరుప, “సీ. ,సడికొంచు. గిజ్జిన నడవ 
సుడులు” ఉా, వారిశ్చ. ౨, ఆ. ౧౨౬. 

గుడి జే, వి (క గుడి) మో-కాలువఆకు: దోొడిని ' 
కొను వృస్త్రకవచము. (కశ. ర) 

గుడిగుడి. జీ. విణ, పొంగి కచ్నునడి. “క్వి, నకిన 
కన్నీరు గ్రుక్కుచు నొందు, ట్ నాలు 
రాక్ష నులివేండియూర్చు,.లంద౧ద సిన Es 

హాకిక్న. క ౧౭౭. వం, ది. శ, సా. ౨, ఆ 

1 

NK foe 

A 9 Uy 

రడి పుం £0. కం , సడివెచేటు. 

ఉడిగుకీ. డే, ప్ హుశ్కాగొట్టము. యి ఎలమితో 

సోమయాజాులపెద్దళారీలు గుడినడీలంగం తేసి 
ఇ, 

కొనాడివారు.” శం. నార. ఆం. ' సడిసిజేటయిని. 
|| 

సకిచేట్టు. జే. అ క్రి- మండలాకారముగాం దిరుగు. 
“య. _కకోకిల. చూడ సీజగ మంకయంన్ వెస: 

గుడు 

౬) స్కాం, ౨౨౬ (గుణ్ణకు కుండలాకార 
ముగా: దిళప. (జౌ వి. 1, సూక్వచం కల 

చుట్టు జీకృడువలయము, చంవేవముం (క, కుడా 

2. ఆక్యళకిపిశేమయు. (చా 

డిజెల్ల. చే. ఏ. (౧ఏకిశేోజెల్లం మక్పవిేశేమము. 
(శ క కా 

సడి క్రివ్హు = సడిడికు, (జా) 

డిదికుణు. జీ. ఆ. కం సండ్ర ను గాల షన, 

(యా గుడివకుచకొ:ద 

డిషికుగుకొను. జే ఆ శ (ఉకిషికుగన కొను. 

చై. య ఈ 3%. 
సడీవడు, దష. అం క్కి, (సుడిషాచడున వక్తులమా. 

“డం వడచక మకండు సౌచేుమువు ల్నఆవంపకి 
వడం, ..కోదండ మవనయసళలపకిల్తుని మామ యస 

చందమామ, కళలతో. బూర్వ్యవగంబువై నిలిచె.” 
అ. మ, క, ౨, ఆ. ర౬ పు, ఏ. బు. 

కె యు, చే. పి 1. ఒకరకపుచింకచండు, ఆం. 

భా. ది. ౪౭ 2 చక్షీవెజేమము. “సీ గన్నంగి 

కనకాక్షి నడిసె,...ఆ. ఆది మొనవక్షు లకండు 

వ. * వాంస 3, ఆ. ౧౨ చై వి. (నం, 

కుటీకళ, క. సుడిసీలు. త. కుడివై న కంథములం 

గోడలు లేకండల చృణాకులతో జేర్వజ చినచిన్న 

ముల్లు, కుటీరము. “మ. వసతు ల్వెల్యడీ వానక్తై 
గుడిసె మోచన్ రాక... ఆము, ౪, ఆణి జ, 

భార. ఆకు ౧, ఆ ౯౬. 

దం. పి 

కలక. “సీ. క కట్టపరాజు చేవక్టి యుంచంగాన 

గుడిపెచేటుక చాకిగణము క ౨ జరు, శ.2, 

= ఏ (గుక్వికేటుశాఅది) కవేశ్వ, 

కులట. సీ. గుడినిజేటుక యక నడరుం గుచే 
శ్నాఖ్య.” ఆం. భాం ద్వి, ౧౧౭. 

గ 

జుట్టి వట్టుక లీల ్రేజోడులేక రయంఖునకొ . , గుకుక్కు.. చే. వి. మి గుటయం దగుననుకరణము. 
డి చుట్టునట్టిన్వతం క క కకొ నాడి యుండినకాల 

చక్క మం గోరి కూ శక,జాకం ౫బ్లును 

గరీసంగతిః జారుమోాకువదం బిలన్ల భాగ! 

(ఆమ్ర్రే మేడితరావవన గుకూగుడుక్కు) “ద్వి. ఊడు 

నక్ష ల నిట్టూక్పుతోడ, గుకుగుకుక్కున 
మంగు ట్ర ,తోడిద్వె.నలఎగ్సిఆ.౧౦ అన 



గుడు 930 గుడ్డ 

సడుడదు, జే, ఏ. (ఈ నుదుణకు 1, కకుగౌెత్తుట! డుడుగ నడుపు, గుకునుకొండకు లోనై నపుడమిం 

యం దసనశుకరణము. (శ. ఈ (జౌ); ద నడ; గలుగ్నుప్పజల కెల్లను బ్రియ మైనవనిది, , 

చుటయం దగుననుకరణము “క అడుగులు పుడ | చంద్రా. ౨, ఆ. ౬౬ 

మిని వడి నిడ్కిగుడుగుదుముని నడచి... పౌర ! సకునువడు = గుదునువడు, (చూ. లా. 
రి ఆ. ౧౬౩౨ ' గుడుసుప ఆమే. ద్వ. స శీ (గుడునువడు. ధా. శే 

గుకుగుడుగుంచేము జే వి బొల, శ్రీడావెేేమము ' గుడునువడం జే యు, “సీ, ఒళనితోం me: 

ల్సి గొప్పవిజుందు జే గున: దడంబడువనడల్ గుడు భంగమొందిన వడముడిస _క్ష్వంబు గుడునువజ ది.” 

గుడుగుంచ మింవడర నాడ” నీలా. ౧ రాగ, చంద్రా. ౧, ఆ. ౨౧. 

వి, పు ౩, ఆ. ౨౦౨ ;గుకునులువడు, ద్వ అం కీ," (గుడునులు- వడు.) 

గుడుగురావిలము. చే. వ. పక్షీవిశేషము. “సీ! _ పరిజేష్టించు. “కా వడిం దూపు లెగయ గుడుసులు, 
కార్కోడి నముల క్రొ క్కారంపుసఎదడే గుడుగు! వడి కార్వు కవంచకకము కరగ విభుండు సాం, 

శావిలముల బేడ? శునకము. శ చంద్రా. ౨ ఆ! బడరెం బగివేషకమండలి నడువు కరద్యుతుల 

రాణ* (కశ. ర షౌ) వెలయు నలినాఫ్ము కి, యన్.” భాగ లొ, yee 

గుడువ, చే. ఏ. గుదియ. “గీ గుజె గడియ జ రు 

గుశువము గుడుప యనంగ ముద్దరము,,.” అం, న్వడ్రుసువడు, ద్వ. అ (క్రి. (గుడుకుశాపడు) 1, 
ఛా. ద్వి. ౨౧౬. | గుర్మడ్రముస, వర్తులమసు, “కం మృడుందు కనకా 

గడుసు, యు. చే. వి. (క గుడును. తం కుడు | | ద్రిచాపము, గుడునువడం దివియ...” భీమ, కో, 
1. వరికేనము. ఈం. భె. పః ర౨; 2. ఇకార | ఆ. ౧౩౪౮. భార. కర్ణః ఏ, ఆ. రోగ; 2 హీన 

చివ్నాము. “గీ. గుడునువైం (గ్రీియనడుకు వా మగు, “గీ,..గడుసువిల్టు, గుడునువడ వాండి 
గుడునువచ్చి? భిన్నయతి యగురానిచోం బెజ| యములం గొన్ని వేది...” పార్వ ౬, ఆ, రసి 
యతి యగు, నెదను లచ్చిని వారి ధరియించె ననంగ గుదుసు వోలు. చే. ఏ. (గుడునుశే వాలు) చక్రము. 

ఎ అప్ప, 3, ఆ ౮౦. కటీకము “సీ... | అం. భా. వ్ర-౫౨. అచ్చ యు యు. = 
గుడిని జా గుదును నా నీకిండు వెలయయుం గుటీ | సడూచి. నం. వి, ఈం స్త్రీ. తివ్పతీలళ్. 
రమునకు.” ఆం. భా. ద్వి ౧౯. విణ వర్తులము, | ఇడేరము. సం వి, అ, పుం, 1. గుళిక; 2. కబళము, 

“సీ సడుసైన భూవింటం గూడి *మ్మనితూపు | ఒడ, జే. వి క్షీ వస్త్ర ఖండము, “సీ. సృడ్డ నాం జెలు 
'ఆ 

కటకాముఖపు: గేలం గరము “మె జయం” EES త వస ఖండము, , , ఆం. ఫె. సి. ౧౫౭ 

2, ఆ. ఈం. భా, రా, అర ౧,ఆ ౨౦౯. వై 2. వస శ్రమ (శ. ర వా; 8. శే కృభాగము. 
వి, (నం. కటీరక) గడిని, కుటీరము. ఆక గేద్దరృత్తులు వృత్తులు ను త్త చేలు 

గుడునువైదువ- కే ఏ. (గడునుశనై దుపఎచక్ర్యము, |, నామాంశములు నాధి ేలలెల్ల,జనవరుల కమం 
విస్టుని మాయుధము. “పీ మడక త్తి చట్టు జాచు నిచ్భావివోరువ ర రి న నున్న 

గుడునుకై దువ, ,,అనంగ రాగిల్లుం "జృక్రమునకు వాండొ మింది పాండు. 3 ఆ ౧౬; 4 

44” జంక దే వ, ౨౦. స్థానము. “ద్వి. చతినలగుడ్డ విశ్రుతభ _కీ గడ్డ 

గుడును కై. చవజేేదుం గ్య. వి. (గుడును? కె దవా చ,కమాలపంట. ..ో బన. ౨, అ, ౧౩౩. చం; 

బోదు ) చక్రపాణి, విష్ణువు “క్ష ఆని మొజలికు ర్, బిడ్డ, ద్వి పోడ్డలబాచయ్య గుడ్డయో నంది, 

శేకేలం, గనః స్షోనొని యగ్గదునుపడునుశై దువజో | బిడ్జిడో...” పండితా, పురా. ౧౫౬. పు 
ద్కిట్లనియెన్ ,.. స అచ్చ. చాల. ౭౧. ఇటే: గడ్డము. దే. వి చేను. “కం ఎడ కనపుం౫ై నేతల, 

గుడునువాళ్నే ₹జోదు. -వేంక, జేవ. ౪ రడ్డులు నడచి" పురస్సరచ్భార్యము గా, గుడ్డంబు 

గుడునుకొండ. ద్య. ఏ. (గుడునుగాకొండు) చక్క చక్కిం గట్టం,బడ్డమవాళ_క్రి దివ్యభవనంబు 

వాళపర్వతము “గీ. ఒకగొడుగునీడ నీవు కీ| నకున్౨ పొందు. 3, ఆ. ౭౫. 



గుడ్డా 1! గుణీ 

గుళ్జాము = గుడ్డము. (శర బ్లా) |! వైరాగ్యము. రాజనీతిగణము లొజుః సంధి 
గుడి. జే. వి. |. అట్టనెమ్త మాటలో వెలికిలబడ్డ వి చ్ వాము యానము ఆసనము, ై్యశము, 

ఆ శ్ యము, కావ్యగుణములు వదిః మాధుర్యము, ఒంటికాయు (శ ర్ఫ; డి. అంధుండు, న 

ఆంధుక కగుం జీ:కు గడ్డను పేరులు. 4” వేంక పృసాదను శ్లేష సౌకుమార్యము, సమక అర్థ 
wr 

మానం ఎరగా. విణ, 1. = అః సీచనముం కష ౫ ష్ నము, బెచదార్భము, శాంతి, పీజిన్సు సమాది. 

గుడ్డి వెన్నెల); 2. సృకియెక. ఊజొఃాగడ్డి) _ క్రీకగణములు వదునాలుగుః చేశకాలజ్ఞక్క 

క 
వాడు. చాక రము; సర్వ శ్లేక నహిష్టుక్క సర్వవిసానిక, 

గుడ్డి. చే, వి. (గుడ్డి ఈల) ఒకళాతి వెడ్డ బా? దక్షత, ఓీజర్సు; మతృగోవనము, అవినంభాడిత, 
(బ్రా) జా ర్య, శక్ జక, Aya న శరణాగత వాక్స 

గుడ్డు = చక (జ్ర. వా) క ఆమర్షి త క అచాకలముం) 
Sal సంవి.ఆ స్త్ర కీ 1], దూర్వశే; 2. మాంనకేపాణిణో, | ' శణళ్ళ క్షకము. నం, వి అం పుం ఓడకంబముం 

గపంంకము, వ. టిం ఆ పుం. సణించునంఖ్యం | సణా భయము నం, పి ఆ. ఘం. షడారము, డేరా. 

హెచ్చించుసంఖ Qe ; రబ కం, ఏం న్ క్ష పుం. విలు ఏ (ఈ ఆ. ఆ. i 
లి న్డ్ \ 

గురాకారము, సం. విం ఈ పుం గుణీించుబు ' గణము కలవాంనుం 

గుణనయు. నం, ష ఆ, న. గుశించుటః ' వశించే. నం న కీ sls వశ్రైచేయు. “ద్వి, సరి 

నరసి. నం వి, చ, స్తీ ఎఢ స్వముకొజుకు మరల | గూడి బుక న వరుగ గుణిం 

మరల నాళ్ళ శి న. నిరంతరాభ్యాసము. | చెడు ద్రవారాతనులు.” ద్వి. వరిక్చ్స. ఊం ౧౬ 

గుణాలిక, సం. చె. త. ee a నృత్య ము; ర దండ; X0. వం; 2 కలసోయు. “టి _,వుకాంతమం 

8. నికంంతరాళొ జ. 4. కరావ్యత. శేశిశయ్యవయిం శంక గుణించు మనోరథార్థ 

నసుణనీ యము, సం, ఏ. ఆ. పుం. 1. నిరంతరాభ్య్యాసము* ' ముల్.” శినరా, ౨ ఆ ఆ౯; 8. హెచ్చువేయు, 

విణ, (అ. ఆ, అల గుణతెంవ:దనినడి, (బౌ వా 

నుణవడుం మి. అ. క్కి. (గుణముడేవడు). చక్కం హం వి (నం. ఉణికక 1. వాల్టులతో 
బదు (శ ర ట్రా) న. వాల్డులను 'జేర్చుట. “పీ. దండమునను 

గురానుగు. మి. శూ శ్రీ (గుణము శై అసలి కదురు '  గుణెంతము చెట్ల దమ్మన్న నంగుళి వ్రణమాయె 

నిమృళించుం వా: నానికి వ్యావి గుణమైవది, .  నకుచుః జాడి:?.” హంస. 5, ఆ ౧౪౧ 2 

om ; వూ న్ా చ్ ్ర లి జీ. శ గుణమిచ్చు. మిం ఈ శ్రీ ._ (దణమాగవచ్చు 1. ఆంకలను చ్చ యుట్క గుణించుటా బెం 

గుణమగు. (వాం 2, (శ్యాధముం) కస్టించు.;. వా 

వా: =ఆఅమంను ౫౫ మిచ్చి 2, ఇళ్లే: గణము ' గణితము నం, విణ (ఆ. ఈ అ, కే. గుశీంవంబడీ 

గి చ వం. (శ్రా) = (సఖ్య; 2. అధికముగాం 'జేయంటబడివదిం 

గుణము. సం, వి, ఆపు. 1 పస్తుధర్శ ము. 2. నుగు | hn l, « “హాచ్చూ జేయు. (క్ 

ణము; రి. వృయోజనము, ఓ. త్రాడు ర్, చారము; కద్దరాము త్రగుణిక "మెైనవాహీని యగు దాని 

6. ఆవ ల్లి; 7. అక్ష్రత్రైమ; [కే ఆవ్ర,ధానము; వడి మూట గుణియింకం బ్బకన వా: బరలగసం 

9g ఇంది యము; tJ (వ్యాకళ,త.వీ, ఓలజన"జ్ఞ? దః నన సూ. ఆ గుణిక మైనం జము 

11. వలా మున్న గువాద్యములతీ:గ ; 12. మోకు, | వజిన్...”” భార. ఆడి ౧ ఆ. ౮౦; 8. (వజ్రై 

13 సొద్చవనము; 1డీ. సత్త్వాది. (పృకృతిగుణ! జేయు “చ. క్వజవపలన్ గుమారుల నతిప్రియ 
ములు మూడు: సత్త్వము రజస్సు వకు దర్శను క్రైనవారి బు,గ్యజామవవ క్రమంబులు 

భూకఇణము లముదు: శబ్దము, స్పక్శ్మము,, శ్రీయన్ గుణియించుచు వచ్చు కారి న,గ్గజపూర 

రూపము రసము, గంధము. భగవదధ్దుణమూ భాజుః: వల్ల ల్హభుందు గని గ గృక్కున డాయఃగ టిల్సి,..” 

ఐశ్వర్యము, వీర్యము, యశము, జ్షునము, శ్రీ! భారం ఆది. ౨ వ ౧౯ వరాహా. క, ఆ. లాలి, 

| 
| 

PA 



గుణీ 982 గుత్తి 
యుయిశ్రీో 

గుణీభూతవ్యంగ్యము. శం, పీ, అ నం వ్యంగ్య మ్మ్, గుక్తవట్టు. దః న కి . (నత్త +వట్టుఎ గుత్త కుం 

ఛానముశా. గలకావ్వముః బుచ్చుకొను. “సి, వచ్చిజ్టితో ల్భ కై చుచ్చాల 

గుణుండు, నం, వి ఆ పుం. వంటలవాండుం మె ట్లందికొనం దాన యూరెల్ల గుత్తవట్టు” 

గణ్యము. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ) 1. గుణించ: దగినది; ఆము జ ఆ. ఇగొం 

2. 'శ్రేవ్య మైననణములు కలది. సత్తి. వై. ఏ. (నం. గుద్భః. కం గుత్తు. త. కొత్తు) 

గం వై. వి, (సం గుష్పమ క గుత్తి, గత్తిగ, 1. పూవులు మున్నగు వనిగుచ్చము. “ఊం, పుర 

ఫలప్రద మైనభూమ్యాదుల నాసొళ్తు నలవానికిం పరోవవనంబులు సొచ్చి యిచ్చం బూూగుత్తుల 

దగినధన మిచ్చి కనయనుభీవమున నుంచికొనుట.| వ్రాలి... విక్ర, ౧, ఆ. ౯౪. అం. భా. ద్వి. 

“పీ _,ఊట్ట సక్తకీకలపి, శకం. ఈ. ఆ. ౧౨౫; ఈం; డి. సమూహము, “క. కత్తులబోనులు 
నిరం. ౨; ఆ కోరా, విణ. గుక్తకం దీసికొనంబడి! మాజుచు గుత్తిగం శెక్కండ్క నొకటి 

నది, “ఈ విన్న టనుండియున్ మిగులం చేవ్నేన | గొని మోయుచు నుమెత్తునం బంటను దూలము, 

ప్రేముడిం జి క్డవృ_త్తిం చా కాన్నయనుంగు గ్ చెర్తుచు మతీ కొంద తాడి కెలమి వహీింవన్.” 

కలగుక్తమగం డయి యున్నయతటజ్రియ, 'వ్యెన్నుండు. చెన్న, ౨ ఆ. ౨౨౦౯. తీ. వీలమండ. “పీ. గుత్తుల 
: ౪ క్రీరాధా, 3, ఆ.౧౨ర. కుక. ౨ఆం౧ర౫. | కొలందికి నృత్తుంబులై వడి యంన్న పదంబు 

గుక్తకాంయ ద్వ. పీ (గుక్తశేకాడు న ర్త లొక్కొ_క్క_చోట. నిర్వ, ౪, ఆ ఇం; కీ, 
దీసికొన్న వాందు. (శర : వటం చేతిభాగము. (వా; ర్, వృత 

iLL DED 
“ఆ, బిత్సిం బత్తి రిడిన ము త్తిబుత్తులం కండు, | తక py : we ss 
నొతి స కగటుచుండు జే:డలో నీలా. ౧, ఆ. మందలుగా ల్లుబహువిధభూరుహాములు. వహాంస. 

re ఈ, ఆ. ౧౧; 6. (కవ్వముయొక్క బిళ్ల + “వ... 
కొండకవ్షంబుగు త్తి జిఆజిణం దిరుగు చేగంబువం 

జటచటాయమానంబులై గుబులుగుబు ల్ఞనుచవ్వ 

ల్టుచ్చరం బెగసి, భాగ. రా సృ_ం, ౨౦6౮ 

4. బాధ కష్టము. (చూ గు శ్రీవడు.?. 

గు్తనొను, ద్వ న. క్రీ. (గుక్తశకొను) గుత్తకుం 

బుచ్చుకొను. “లయగ్రాహి .. ,మదమ త్రభునడా 
కినులు నృ త్తగతి బ్రేవుళ్ ; బిక్తరములం దిగిది 

మెత్తమెవడు ల్తూనప్ గర్తనొనుచుండ భయ wre న క 

వృత్తి గల నొ ప్పెన్*” భాగ. ౬ న్యం, 923, 2 యా పాదము. (చూ, గు_ల్తక గువ్వ.) 
కళా, 9, ఆ. 23, గుత్తికగువ్వ. ద్వ. వి (గుర్తికశాగువ్వ) కపో 

మశ, (శ. ర గుత్తము. వై. విణ (సం గుప్తమ్) 1. కచ్చితము' Foo C0) 
ఎక్కువతక్కుపలు లేక సరిగా నుండునది. “వ, ,, | గతీ న్వము* దరి వి. (గుత్తిశకవ్య్వము-) వెదురు 
గన త్తంయి లగుమిగులమె త్తని జలపోంతతో లువభ్రై సయం రితరను జీల్చి దారముతో? గట్టి యేర్పజ 

డలు మెడల నమర...” స్వాం ౪, ఆ. 5౭. చినక వ్వము. (శ ర బల 

సాంబో. ౨, ఆ, ౧రాణ; 2, గట్టిది, ఘనము. గుత్తిపుడ్డు. ద్వ విం బి. (గుత్తి + వండ్హుఎ గుత్తులు 
“ఉం. బిత్త్ప్రయోప్త ముత్తియఫుం చేతు వలగ్న గుత్తులు గాం బండునొకజాలివండ్లు. (శం ర ట్రా 

మునక" ఘటించి కేల్లుత్సపుంజన్నుందోయి నొనం | గుత్తిబలంగుక్తులు, ద్వ, వి, బ. ఛాన్యవి శేషము. “స్మా? 

గూర్చి రయంబునం జూడవచ్చె రాజో _క్రము పనుపుగచ్నేర్లు గుత్తిబలంగుత్తులు రావివూరా 

వను ౬ ఈ ౧౪. వను ౨, ఆ. ౧౧;౩ జనాలం .. ౪” ఇప్కబం* ౧౧౨. (దీకిరూ పొంత 

రవాస్యము. “క కొఆమాలినదుర్భ క్షణ, కొజ గా రము. గు త్తెబల్లుత్తులు) వాంసం ర, ఆ. ౧.౨౮ 

దివిసీకు నాఃలె గు_క్తంబుగ ని,జ్ఞణభి వధించెడ స్త్రో, గుత్తిమల్రైలు, వై. ఏవి బ. (గుత్తిషామత్రైలుం ధాన్య 

నజ లేని మనోజశేళి నలకెద నెలమిన్ల ఖా, రా. విశేము “గీ పచ్చగన్నైరు కస్తూరివట్టి యలను, 

ఆర. ౧, అ, ౧౪౦. రావి, ౧) ఈ ౪౭. గు త్తిమళ్లెలు (ప్రౌఢిగాం గూర్చి మజియు, సకల 



గు తి 
టీ 

జాతుల బోషింవ శ కీ గలిగి వోలికులు చతుః, 

బొగడుదు రవ్వురమున.” భామ. ౧, ఈ ౯. 

గు ల్తివడు, జై. ఆ. శ్రీః (గు _ర్రి₹వకు కష్టవడు, ' 

a కొన్ని జేశంబు కెండచే నొవరువోయొం, గొన్ని ; 

కేశంబు లివముచే: గొంకవోయె:; గొన్ని చేశంబు. 

లిరులచే గు త్తిపడియొ , . కానీ ౧, ఈ ౧౩౨౭. 

ఇుత్రుక = గు త్తికం (చూ గువ్వగుత్తుకఎ 

గుత్తుసత్తు. బే. వి మహాభయము కలిగినపుడు ప్రాణా 

ములు కొట్టుఫొనుట కనుకరణము.- wer 

యన్న చా కున్న చో: దలలం గట్టికొనిర మ 

ప్రా గుత్తును త్రనంగం, జనిననోకంబు 

ఈమృజ: డవు: చొదువంగ, జీపకీచేవి మూరా 

విభేయ యయ్యె” వారి. పూ. ౯, ఈ ౧9౨ 

bo ft 

“పాణముంలం 

గుతుబునగొ ను. జః స్, క్రి |! (తులం కొను తులు 

ఠః యీ UU అలలతో స్ో 

బయలుచేటు, *చ,..కునుముంబులు వానక క్ష్ 

యెక్కి గుుత్తులునొని వండి పండి వినుతుల్ దగ 
“వాలి 

నే కు. నం ళ్, ఆ వారము లాప్పె నామనిన్. 

౮౬. 

గుత్సకము- నం, మస్ పా పుం. 1. వూలన త్రి, శ్ చ్చ 

కము; 2. బంధ భాగము. 

గుత్సముం చరం, “ఈ స్త్ర ప్ర. 1. == గుచ్భము; ర 

నళ లో గండి ర్థ్ధ ము 

సదగునం, డే. ఏ. హేెకపించుటయం దగుననుకరణము. 

బం సందేవాము,. “ద్వి. కుడుప్పున కియ్యెడ గుద 

గుద లేల,కుడికెడు చెత్తునా సజ్జానోగిరము.” 
బస, ఏ, ఆ. రి౨౬ (పాకాంతరము గుడగుడలు 

గుదసపడపడు, ద్వ ఆ. శ్రీ" గుడగుదస్తాదడు వం 

తపించు. “ద్వి. ఇది యేల 'వెడకఠ లిన్నియు:, 

బన్న్రగుదగు వవడక చెవ్వుది నుండుం డిన.” బస. 
చే 

౭, ఆ. ఒీ_కర అ పు, ౧౭, జం. 

గుదసుదమను. జే ఆ. (క్రి, (గుదగువషఆనుు పరిక, 
పించు. “డిం, గుడి కేలభకామని గదగుద మనుచుక 

గుడువక ,* +” బవ, ౬, ఈ ఉం ౦౦: పు, ల పం. 

గువగుదలాడు. బే, అ. క్రి" (గుదనగుదలుప ఆదు.) ' 

డస్ణత్తికతో చేద్చు. (శ. ఈ చా 

గుదము. నం, సి ఆ. న "పాయువు, ముడ్డి. i 

9లతె గుడ 

గుడి. యు. జే, వి, (క గుడ) 1, ఆకులు మున్నగు 
వానిదండ. “చ, కరమున నున్న శళూలమునం గ ము 

టీ జాలీ 
మెజుంగులు శృత్తునై న్యఖీకరములుంగా గజాశ్వ 
చటకౌాయములక్ గుడి గు చ్చినట్ల్టుగాం 'జేకు 

వుచు వచ్చువాని: గురుసింపు:డు చూచి...” 

ఫర. ల్. వ, ఆ ౧౦౮ భారం శా. 2, ఆ. 

రగా కు నం ౨, అ. కలు; 2. తాళములు 

పూలు. మొదలగువానిను త్రీ. “సే. ఇది నిగ 

భీళంపుగుదికిం జేయగుచేమొ కాడేని మరలి 

పోయాం బనేమి”* సాండో. ౨ ఆ, ౧౯ ఊం 

రేం కు ఈ ౧౦. ఆం, భా దొ. చె. విం (సం 

ఇ్కంఢిక) 1, కంతి.ోవ రో :తవుట్లగుపూంబోండ్ల 

వికంబముళల్ కరటికంబాంభంబులే కౌచునొ,బ్బ 

గుదుల్ చన్నులు “హాంమకుంళము లె, . మల్ల 

చై. ౧౬; 2, ఏలమం డం అంభాద్విః ౧ ఏన; 

ర. కొట్చెకచెట్టు మున్నగునవి యెక్కు_నపుడు 

కాళ్ళ కుం దగిలించుకొనుబందము. (వాం 

ct 

FN 
os 

గుదికాలు. ద్య. వి (గుదిశశాలం) చీలమండదిగువ 
నుండు పాదము వెనుకటి భాగము, పార్టి + “సీ, కని 

= 

యక యొదుశెక్సి. దయశేయు మని మొ క్కీ గుది 
కాళ్లు వెన్నునం గూర్చి నొక్కి శశాం* 3, ఆ. 

లాగి 

గుదికూర్చు. దే. వి(గుదిశకూర్పు) మాటలు మున్నగు 
వానికూర్పు, (శం ర 

గదిగజ్ఞ. ద్వ. వి. (గుదిశేకజ్ణ) దువ్దమగుగోపు 
మొడలగువానికి పాణిపోకుండుటడై మెడకుం 
గణ్టాడుకట్ట. (శ ర బ్రా. వా 

గుదెగుంషేబం. ద్వ పి జం (గుది +గుంజలు బవనుల 

దొడ్డి లోోనగువా నిద్వారమందు నిలువుగాం బాంతిన 

కంబములు.* (శ. ర G9) 

గుదిగుంపులు. ద్వ. ఏ. బం ((గుదిష్తాగుంపులుం) నదిగా 

గ్ర చ్చినగుంపులుం (చూ. గుదిగుంపులు వేయు.) 

గుది గుంపులంచయంం. ద్య. వి జ (గందిగసుంపులు పా 

చేయు). ప్రోవుచేయు, గువిగ్తుచ్చు. “క. ఆది 
నుక దివిజపేశ్యల, నదనంబుల నున్న నొనినంతతి 

కలంపుల్ ,గుదిగుంపుచేసి చమ్రుందిం, చక యవకాశంబు 

గలంగ స్వర్ణమునందున్ +” నిరం ౨; అ ఏ9 



గుది 

గదిగొను. చే అం క్రై. (గుడి4కొనుప. ఓ ఆరిళ 
యించు. “సీ. కుచమండలంబున గుదిగొనుశెమ్లట 
విసరి పయ్యెదకొంగుం బొసల వైచి.” 

౬౯ వాంన 3, ఆ. 36; 2. దట్టమన. ' 

మొగ్గల్క,గనులు తలిరుం గొమ్షలందు గుది 

పాదలళెన్. "ఊఉ. అ. ౬, అ. a 8. కూలమగు. 

ఉర్జీ 

మూ(పులు గుదినొన్నతొడలు" 

ఆ. ౧౨౫ ఓ. మూటకట్టుగాం గూలంబడు. ''మ. 

మదిరా పాన వికారభేస్టలం గడుకా మ ్తిల్చి రకా 

తడై, మెదురుం దన్న చెణుంగ లేక మిససలక్ 

హేయంబు వాటిల్లంగాం బదముల్ తొట్రు, 

954 

నరా, 
న 

కొని గదియకజ్ఞలు. ద్వ. pe 

సే, బూరగాళులం నీచవోయిన చేతులు. కరర. డం వి. 
ఈ హరి, ౨. 

గుడే 

గాత్మజం జేర... పార్వ ళో, ఆ ౬౭; 8. 

యమదండము, యమునిగద. “సీ. గుదియం చేకొని 
తద్ద కంటి-పాజు జిముండు. ,.”” అచ్చ. బాల. 

౬౮) 9. గుదిగ జ, (టా శరం 

లం (గుడియశకజ్డలం) గది 
ంజలకడ్డముగాం జ్ొప్పి ౨చెడుశ జ్ఞలం-(శ లే జు 

(గుదియ శ తెలుపు) 

యముడు. "కా కొండలు షిండియొనర్తు నొ,గం 

డెనయగగ నలుషగు డ్లు గాలింతునొ వే,వెండు 

దునొ గుపియతాలుపు, కండలు గుండియలు 

కేల్పుగమి నొంపుదునో.” అచ్చ. సుం. ౨౩. 

చేంక. దేవ. ౧౬. 

పడంగ: జొక్కుచు మతిభ్రాంతిం బడంబాజు ' నృదివడు. ద్య. అ. క్రి" (గసదిసాచడుం 1. బద్ధమగు, 
చుకొ, గుదినొంచున్ సహ... బచాడుచు దురు! 

కుల్ 'ప్రేలుచుక్. సోలుచున్.” వారిశ్చ. ర, ఆ.' 
తలకే. wi తొట్రువడు. “క్క పెదవులు దడు' 

పుచుం బదముల్యుు గుదిగొనం దదత్తజపుమాట 

గుత్తుక దగులన్, ముదుసలికనమున _ బెదరున, 

వదలినయం నములు మిగుల వడక గడంకన్.” ' గుదివెట్టు జ 

డ్. హరి. 5, ఆ ౧౨౬ శుక. 3, ఆ, ౫౭6; ' 

6. మా: డబడు, ' ఒక సీ. గోముఖవ్యా ప్రమ గుదిగొను | 
మాయ క్త...” రాధికా. ఈ, ఈరాం; 7. గుంపు: 

లగు. "క గుదికొని వెన్నాడుకుసుమపుంజము , గృదులంకొను. ద్వ. ఆఅ క్రి, 
తోడం జంద (ద,నూర్యాది భహాషణముతో డం” 

రాధికా, ౧, ఈ ౯ 

సదిర్రాడు. ద్య. వి: జా, డా దూడ | 

సదిత్రో యు. ( తలో స ప్రి. (సరిపో యు. ) కాట | 
కట్ట త్రోయు. ' కన ఇచె యిశ్చెద న నె యిశ్చెదం, | 

దవదం డని యానం జొపి పలు తేజుంగులుం ss 

హృదయము నొప్పించితి వియ్కగుది,తోసెద 

కట్టువడుం “వ.. .నిశ్చేష్టం బడద్వంద్వముల్ , 

గుదివడ్డక  'బెగడొంపియంన్ ...” భారం విరా. 
3, ఆ. ౨౬. భెర కర్ణం ౨ ఆ. ౨౨౮౪; 2, 

కంపించు; వణకు. “చ గుదివడుచున్న నెన్న 

డుము,..” పద్య, 3, ఆ. 3౬ (కా) 

గ. * (గదిశా పెట్టు) బంధించు 
కట్టు. ప గని బోరనం బట్టి 

సరోజనాళ తం,తుల గుది వెట్టి, ,.” దశ. 3, ఆం 

౧౦౮. 

(గుదులుగానొను) 1. 

అధికమగు. “క. ఎదిరినవాం డరదము వడిం గది 

యంగా దోలి తూప్రుగము లద్ద్"రషై, గుడులు 

కొన చేసి,,,.”” అచ్చ. యు, ళో౯ై౨. దశా, ౬, 

అ. ౧౧౫; 9. కూలు, “చ... వెలంగ మ్రూనితోం 

దదియలో నొక గా పెట్టు గొని చంపెం గుమారు(డు 

లేంగరక్కనుం, గుదులుకొనంగ బాలకులు 

గోయని యార్వ నఖర్వలీలతోన్.” భోగ. ౧౦, 

స్మం. ఫూ కక ర. సంకటవడు. ( తా 

చేడు నిన్నుం గొంకక యిచటన్.” వారిశ్చ. | ' సదులువట్టు. ద్వ. అ. క్కి. (గుదులుగావట్టు) కదల 
శ్ర య కళ, ద్వి వారిశ్చు+ ఫూ జి ౧౭౧౬ జం. | 

గుడదియ. చె: వి, (చం. గదాం క, గుది గ) 1. గదు 

“గ్ల. .అకనికిరయుం జేతిిగుదియం బగులంగ నొక 
వ నెటు నొనియె సీ.” 

ర భా, ద్వి ౨౧౬; 2. దండము, కట్ట. “చ 

గుదెయను గేల నూనుకొని కొట్లన దస్దచు నోటి! 
తుంచరల్ , చెదర ఇగ్మమంబుం జేవ్వుచును ఫీశ్రన 

కుండం గూర్చుండుటచేం గాట్ట _స్పంభిం చల అన్యవః - 

చాలసేపు కూర్చుండుటచే నాకాట్ట నదులు 

వట్తినవిఎ 
ల 

మార్క. ౧, ఈ ౧౩౫% | గుటె= గుడియ. 1. (గద “ఆ, కర్క విద్యలను (బ్ర బళా 

వీంచిమోందిరి, గుబెల నెముక కెల్ల సల్లలుగసు.” 

వృబోధు ౫, అ. ౯౯; 2, (దండముకజ్ఞ) k2 
ఇది చెక్కేడులువ'టెక్ 3 సదనంబులుగట్ట నాకు 



నదె 

శంభునినొజఆకుక, మడి: గమ ఫోనే చును 

గుచె కొళపె ట్రన్నమాటకుక కవ. 

కాళ, ౨, ఆ. క ల. (జె_క్తము.) ' "సీ మరుని 

౨దజ బరాబరిసేయు కంచుకి కులముచేకుల 

"వెండిగను జె లనంక” పారి ౨, ఆ 3౯. 

గువెతాాల్చు = సదియతాలుపు, ఆం. సం. చేవ. ౧౯. 

గుచెలవా౭డు. ద్వ విణ. (గుచెలుకౌవాండు) దండ 

ధరుండు, రథక కష్టము పహించినవాండు, “గీ. 

మోసపోక మనానమ్హ మాద్దరాలు, దాన. న 

లేక్ష హాతాళముకకం దాను కొడుకులు 

కొంత దడసె చేస్కిగుతిలషజువ₹ నృపుబం 

గుచెలవారు.” కాకీ. గృ ఆ. 

ఏ, 

గై 

8g 

ఐ5ర్్ణగ్రొ. 

గుద్దః వై టా = మం (స౫* గునమ్ క = నొద్ద, 1. ఆపహాంనము, 

i సుద్ద పీత యనంగ. సవమ 
వ 

sta » 5౯+ క రా; 

చేనిమె, క్తనకయి వేరు వెల 
నటు” ఆము, క, ఆ. 
శ 
ఆ, ౧౬ 

న క వావ డ్ 

ఛద్దలించే. వె ం నం కే, గుద్రజితో న. 

కృవ్వ్ట. “ జ తోరా గుద్దలించి 
క్లో ss గాంచి వెరవ్చనం చెల్లగించి.”” a 

3, ఆ.౫2;2 మోబు “కీ. గుకవమోఫర 
భారపకిణావావిస్ఫూ క్తి గుద్దలింతురు హౌమకుంభ 
గరిమ” భీమ, ౧ ఆ ౯౨; 9. వెల్లడించు. 

“శ్ ఏల యెన్యో కరంబుల సీడంబడ్డ, 'పెద్దవావులు 

శోధించి గుద్దలింవ, చారకాంచా జనములకు చాపి 

గలచెలో హర: ౭, ఆ, ౧౨౮ ఢీ, వెదకు "సీ... 

Me gs వెదక్సి దందపాణ్యాసవ 
౨డేశ్వరంబులు: గుష్కూట వనాల గుద్ద, 

య. కారీ, ౨, ఆం 

గుద్దలిగొను. ద్వ. ఆ. క్రి, (గుద్ధలి+కొను) కీడు! 
చేయ నూహించు. Se గుద్దలి | 

గొని దుక్ట్యూతము సీవ తొడరితి,..”” 

ల్య ౨ ఆ, 3౮ వండితా. దీకూ. ౪౩౨. పుం 

సః క్ర. 1. శ్రవ్య “చ, మునుొని నస్యసంభ । 

|! 

టి 
కోన 

అనాను. బజతాలా బీ ల 

Rh 

భార. 

గనీ 

ముల మారవు గుదలినొంచు కాక్టడం, ద సకుపు మెద 
క్ 

ఇైనామొలశనాలు 

సూత్రవె ఇెకేషము. “డా 

క్ర మ క జందవమా; 

గాజులు సునామొంను 

భానుమవ్వి జయము. ౧, అ. ౧౬. య 7 శ్చ, రు 

'సనియు. చే అం క్రి ఏ. ఊం, “వ... కావట్ట 
మోచికొని యొుుండొరులతోడం 

లాడుచు నవిపీ గునిసి నడుచువారును,***' 

౭, ఆ. ౧౪౭; 2. కులుకు. “సీ పులితోలు 

వరాంబట్టుంబుట్రము ల్లలవారు కొము లేజుల నెక్కి 

గనియువారు." [షా ౧, "ఆ. ౧౬౫; 3. 

వర్ణించు “(ఆివావాము గీ. గునియు 
గుప్పించు న్న సగొచ్ప్చంంచు, వెగయు ధరం 

ర్ భాగం ఏ, స్ము_3. ఇవి ౭. వండతాం 

ఎ నిని? క చెదరు. “గీ పనియు జార్చిగ 
ం నోరు మోవి గుపులత్తుక నుదుర 

గంధంపుణిటులు, వాడ వకు వంటువలువతో 

వచ్చినట్టి? పుత్ర య౫౫ది కాని వడకకుం బులుంగస 

కాడి.” ప్రబంధ. ౬౯; ర్, చలించు. “కవి 

రాజ, కు చాగ్ర్మ్యములన్ విరులు వటీంవ: గురుల్ 

గునియన్...” భాగా ౧౦, న్యం ఊ రరారాః 

పవిసియాడు. డే. ఆ క్రి+ (గునిసిశాకడు) నర్ధించుః 
“వీ వేడుకతో బోరు సూడంగం గంటి జే నని 

నారదుడు వొంగి గునిసీయాడ.” క నం, ౧౫ 

ఆ. ౧౦౯ భా, ౧౦ స్మ. ఊం ౪౦౩. 

బంకేంబు 

విం 

ప్త. 
~~» 



గునిసె గ) జి మరా, 

ననుకు. చే. ఆ. 

సనువముం డే. ఏ. గద, ఆం. భా 

గుని 

పాట్టివాండు. (కీ = మట్టిని 

మట్టము మట్టనము నన +నను నొనవ గొనినె గటక 

కింగణా యనలను వామనాఖ్య దవరుః " ఆం. 

భా. దిష్టి. ౧౨౨. 

క్రి. 1. ఇమదిగాం బకువెత్తు. గోగ్, | 
ర్ి నడగొండశైె వడి గునుకు నొక్క, యొంటి 

గాని మహీనాథుం డొదిగి యమేయు” స్వా, ఈ, ఆ. 

శాలి. ఆము. ౬, ఆ రాం; 8. వరుాత్తు. “కు: 

అని కలపోయుచు: దమవుళో మునుకుచు: దిక | 

మకలు గొనుచు మురరిపుకడకుం, గునుకుచు నే:?ర5 

నారలు,ఘున రాతను గన్న కన్ను గవ కు? సిలంగన్ . 33 

బాగం ౬, స్క. 3౨% 8, తొలగ. లకీ 

ఘటఫాొర్జ్మ మంత్ర, త పుష్కురధార లెత్తించి గుణము 

గానక రోసి సళ. వొకడు.” జం. వం చఈ ౧,' 

ఆ. ౧౨౦. వి. 1. చెమ్రదిగాం బరు వెత్తుట. ఆక్సీ | 
గునుకు డనంగను గును కనంగ నల్పథభావనసం 

మై తనరుచుండు.” ఆం. భె ద్వి. ౨౨౦; 

తృణవిశేవము. “కీ వీమలు ప్రాతీడ్వం జివికిన 

"వెలుగువట్టునం బండి యుండి క్రంగినగునుకులల 

ఆము. ౬, అ. ౧౩. Fs సా. రార. బం తృణ! 

ధాన్యవిశేషము. (స్ట్ ++తృణ ఛాన్యములు | 

వెలంగు, గునుకులు దూనరుత్ నొలివె లనంగను 

4” ఆం, భా ద్వి. అ౨కె౯ కాళ, 3, ఆ. 

౧౫౧. విణ, మందమైనదిం “న్ ఒనరు దుప్పట్లు 

కడనిల్సి గునుకునడల,..” రొంప. ౨ ఆ ఈర. 
వాక్ 

గునుకుడు. డే. వి. నెమ్షదిగాం బరు వెత్తుట. ఆం. భాం గున్పనకోడి. ద్వ. వి. వనకుక్కు.టము. 

ద్వి. mes 

గను కిత్తు. దే. వి. (గునుకుచఎత్తు) “క. గునుకెత్తు, 

sos గనుంగొని సీంవాంబు వలిచె. న్ా గుత్త, సం. వి, ఆ. స్తే 

చేం. పంచ, ర్క ఆ. ౧. 

ఛా. ది వులు డం 

గునుపు. దే. ఏ. విలాసము. (విళాసవిశేవము. శ. ర 
“కీ, ,గునుపు గొనబు మురివము మురువు సొగసు 
*వొయ లనంగ విలాన మొస్పుచుండు.” | 

ఆం. ఫొ, ద్ర ౧౨౯% 

గుచ్చ. 'వై. పి (సం, కుణకక. క, గున్న 1. వంది 

ఏను:గ్కు వాంన మున్న గువానికిల్ల “వ, ,. మొగము 

దవ్వుమాటున బలుమాటునం గదిసి పెద్దసున్న 

ఇను చిలుగున్నలను బిడిదందులను చెడమల్లరంబు | 

036 గు పీ 
వానే 

లను గొమ్ముకాండ్రను నొక్కుమ్మడీం గ మునప్వు 

దును.” దాష్టః రా ఆ ౨౯ కన మిన్ను ముట్టిన 

యేనికగున్న లారి ఆచ్చం. ఆర. రాజ. “క,., 

రాయంచలు, గున్నలు...” బ్? ఛా. ౨, ఆ 

౧౦౮౫; 2. బాలుండు. “క. ఇన్నాళ్ల నుండి కిలు 

వక్క న న్నిచ్వూడు పిలువ వచ్చినా. 

గన్నెజ్ల చేసినాండవొ, గున్నలమైం సినుకనేయం 

తాడునె బావా.” చెన్న. 3, ఆ. ౧రజ; ఏ. 

కుణుచయొనకొమ్మలు నూడలు గలజెట్టు, ఊంవము. 

“సీ గున్న యం చనంగను తువసమాఖ్య,” 

ఆం. భా, ద్వ. 3జ్వ; 4&4. గుబురుగా బెఎంగిన 

మామిడి పొన్న మొదలగు వృతకము, “రగడ 

కొఅవెం జిగు రెలమావిగున్నలను ,..”” రొఘవం 
“వ... మెటుకగుంబోడులు చిన్ని 

పాన్నలఎ గని...” ఊ రారు ఆ, ౧౬౩౨. 

విణ, పొట్టిది. షప పొట్టి మొట్టి టక ఫౌదిటి 

పాదడు గున్న ...ఠింగణా యనంగను వాము 

నాఖ్య దనరు.” ఆం, భా. ద్వి, ౧౨౩౨. 

జ = 
గి వట ర్ట 

మా 

చ ఆ, ౬+ 

| గున్న ంగి. జే, వి. 1. వశీ విశేషము. “కీ ,గున్నంగి 

పోవిట్ట నాడబాతు,..గీ. అనల నిట్టనివశ్నీఛే 
'చాఖ్య లలరు.” ఆం. భా ద్వి. ౯రా వాంసం 

బి, ఆ, ౧-౨; a వృశవి శేషము. “గీ  ,గున్నంగి 

దిరినెనంబుు మొదలంగా6 గ ల్లు బహువిధభూరువా 

ములు,” వాంన. క, ఆం ఇ ణా. 

“క్రీ గువ్వ 

గున్పనకోడి గోర్టంక కోయిల... చయబంధ, 

౨౨ రోం 

సీ, 1. సురతనోవన మొనర్పు 
ge eee, డి, ఆంతఃపుర స్త్రీ; లే, దూల 

గొండి; ఉ. వైశునిశామాంకమున వచ్చు 
~~“ ద 

జో 
_ప్పచారి. నం. ఏ. అ. పుం, చారుడు. విణ, (ఆ.ఈ. 

ఆ రవాస్యముగా సంచరించు వా౭డు. 

గు_ష్పచు, నం: సిర. (ఆ త, ఆ) కేం రక్షీచము; 2, 

గూఢము. 

గుద్ది, సం. ని. ఇ. స్తీ = 1. రక్షణకు; 2. దాంచుట; 
“. కచ్వుట; ఉం గోయి ఈవ్వుట; ర్, పాతి 
6. చఇెజిసాొల్య 7, రంధగసు. 
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గుచ్చ లించే. జే సి, క్రి చల్టు; చిమ, ఉబుకు. 

“చ, అకియునూగంక మాయడపి నన్నునం గన్ను నం 

ళ్ వ్. ప గాన లేక మే,చిదిమినమా క్ర ్ రొంజమురు చిల్లున 
మాందికి నుచ్ప్చలింవదాా:, గదుపఫులంగట్టి యున్న 

యవి. ..మదశకలకోలరాజములుం,..” సొంవో. 

ఒకి అం దిర్జ్డ?ః 

గవ్పళించే. శే. ఆ. శ్రీ" 1. అతిశయించు “చా 

ఆరిగెల బంట్లచా లవ. నహ్వుడు చవుడు సప్ప 

లింవయాన్ .” రొ. ఏ. ౨, ఆ, సీ; 2. పుకిఇం 

లించు. “సీ. ననసీట గుష్నలించెళు గళొోవకి యోర్తు 
జి మోవిబీ.టిక లెనయకుండ.” ౨ ఆ, ౮3. స, 

* ఓ వస ములుమున్నగువా Jor. స్త్రములుమున్న గువానిని ఊనుము 

(శ. ఈ జా లి కలిగించు. “సీ పోమవించా 

సృదశనవావోమకల్లి, కొప్పుచం, ది కశెఆజడాలు 

గుష్పథఖించె, జిలుంనుంబలుచని వారోవిశేవము 

లకు: వెన్నొనుగాదు యెటువంటికశ్న కలిమి.” 
పాండు. 3, ఆ, ౧౯౧ రి. చ్యాపింవం జేయు, 

“వ... జెథకుచూపుల బెళడుకో డెబేడినలబి క్ష 

అంపుటూర్పుల మృగ శాభివరిమళ్లంబులు గున్న 

భించయచు...” దశా. ౫ అ. ౧౧౮ ఉ చలు, 

“వ ,,.. ఇసుక మెదువునెలప్రులం బన్నివవసుపుటా ' 

కుంజప్పరంబులళోనం గుచ్చళించిన కచ్చురంబుల 

తోడి కరుజేరుపుమళంబులును, .. పొందుం 

క ఆ. ౧౬; ర్, (అడుగులు వయం. ప అవ్వు 

డొవ్వులకున్సు కకువ్వువిభఘులం దప్ప కందజిః 

బ్ర, భులం గందర్పసిఘల, గొప్పకన్నుల జెప్పలు 

విప్పి కనుచు, నిష్వప్రూదండ: గొన నడల్ గుష్చ 

భించె” పాంచాలీ. ౨ ఆ ౧౬ 6 ఎగురు 

“వ ...నివ్రుకల -వొవ్వైన చెక్క_ లప్పళింపుచుం 

గుప్పిగంతులు గువ్చళించునళులు గప్పికొనం 

జొప్పడు పూంజప్పరమ్థలం” ఆచలా. ౨, ఆ. 

జర. 

గుక్చించే. చే. న. క్రి 1. (బాణాదుల నధికముణా 
వృయోగించు “మ, ..కల్చొంత శై ,రవభీమాక్ళతి 
చేచి భిమ్సండు శరవ్రాకంబు గుప్పించినన్.” భారం 

లీమ్మ. 3, అ. 30౯ భౌరు శల్య. ౧) ఆం 

౧౯౨; ఓ. (అధికముగా ఇచ్చు. “వ...కని 

చై“మిక చారివాంశిక వైళాళికాదు లగునర్లి 

జనంబులకు నర్భంబులు గుప్పించియు.. ... వార 

నప్పు. జే. సక్తి. 1. (బాణాదుల నధికముశాా 

గుప్పు 

క9, 8; 3. జంయు, “కళ రప్పించి యదిక 
సంభ్రమ, ముఫ్బాంగ:గ నండనోపు: ఊర 
మువై, చెప్పుకపుకాలవర్ష మా గుప్పుంపుండు 

గోగాములం వోవులు మకియకో ఓ పు ౭, 

ఆ. ౨౪కి 

సుప్పిడి = గుప్పెలి. (శ్రా జాం 

సుప్పిలి, చే. వి బె, ఓడికిలి “వ, ,వివ్వున శాగొప్ప 

రసీక 3౩ అం ౧౪౩. క జూ. ౧౬౬ 

ద్రయోగించు, “ఉ,,,రూపతూపులక్, గుప్పితి 
వీప్ర . ఉం కా. ౬. ఆ. ౧౦౫%. నిర్వ, 9, ఆ. 

౧౬; 2. (అధికముగా) పెట్టు.ఉంచు “డా, చెప్పినః 
వ్రేశుకె యకనిం జెప్పెనం దోకొనిపోయి బూ 

లుం, బవ్యిను చెయ్యి: కాయసముం బకరపలా 

దులు నేక్తకృష్తిశా, గుప్పికి మ౯్ వన శ్రమము 
గూరిన మేనికి దప్పిదీబునుట్టు ౨ భో. ౭, ఆః 

౨౨౬; 3. చట్టు. “క్రీ కాయలే క్రొమావిఫూం 

జేశె సతుళార గుచ్పలే కపురంబు కొవ్మలారుోి 

చంద్రా క ఆ. ఇ౬5ి. పార్వ ౬, ఆ. ర; శ్వ 

వెలి గృక్కు చిమ. “గీ. కప్వురపుందావి గువ్వు 

చొగా లొపంగ.”” కువల, ౫ ఆ. ౧౦౮ ర 

(బియ్యము మున్నగువానిని గట్టీగా వంచు. 

“దం, చందనంప్రుజ్ోటాకు చేపంగు-గొముకోం 

కటక్ బ్రీడిలెడుకొప్వుతో  వెదుకుబియ్యము 
గుహ నిజ వ్రియాంగనన్ వ లీ కి ౨, అం 

౧౦౫; 6 పొవుచు, “ఊ...వానియెద గబ్బి 
చనుంగవచేక ఇెవ్వుడు చే.గుద్తుదు గ్క్పు వాని 
రతి కోరుట యొవ్వు డటంచు చెంచుచున్.” శుక. 

౨ అ. 32౯. భో. ఇ ఈ ౨౧; 7. కుంయు. 

“ద్వి. ఆప్పుడు దివినుండి యణిలదేవతలం గుక్నిం 

మందారకనుమవర్ష బు ద్వి శ. సొ. 3, ఆ. 

౧౨౦. పు. ౧౦. వం; రీ. కొట్టు, తాడించు 

లక్షీ వట్టి చెల్బుఆ ముక్కుగుట్టుదు నను 

బాదు గుదియల గుడుల: జడియ గుప్పి యద 

రంట గంటలో చాలి వట్టుదు ననువాండును , ౪” 

వారి. ఫూ. ౬, ఆ, ౧ఏ౩౬వి 1. వాసనగొట్టుట 

యం దగుశనుకరణము. “వ, , , కప్పాకంపుటనంటి 



గువూనం దే క్రి * విణ 

ఇవ్వుడునై కే న rem "జేర గుబాలించు. చే, అ. 

గువ్వ రి 

nt గుషుమకక గప్వుతావులకుం చావలం బన 

తావుల...” ఊ రాజు ఆ ౨౪; 2 ధ్వవిం 
చుటయందడగుకశుకరణము. “దెష్టం తప్పక | 

రళ్నాంగి కనయుని: జాచి, గుహ్వుగుప్టూన 

తొము సద్దుకొంచు... దష శ. పౌ. ౨ ఆ. 
వ ఉందె 

౯౯. పు, రా వం సానందో. ౨, అ. ౨౪. పు 

ఓ. మోచుటయం దగువనుకరణ “పీ గువ్టు 
గుహున మోచికొ ఏసన్న వలల్. బలలంప్ప : Pon జీ, వి lL. 

బొత్తగళ్ పొజవై చి” స్యా, ళీ, ఆ. ౧౦౩;| 

లీ, డిగుజాయం దగు ననుకరణము. “క అరడము 

గువ్వన డిని సోదరికిం ద్రిణమిల్లి.. టై రా; 

౧౫ర దశా, గ, అ, ౨౩; కిం న 

డగుననుకరణము. “చ. నలువ్రరు గుచ్వుగువ్వునను 

వాలుగుమూలలనుండి దూకి...” హంస, 3 ఆ. 

౧౧౦; ౪. లేచుటయం దగుననుకరణము. “వీ 

కలయూచు నెదలోనం దల(కి గుచ్వున లేచు...” 

రసిక. కే, ఆ. ౭; రీ. జడుటయం డనకశుకర 

ఇము. “వ,. 

*_..” నమోర. 3, ఆ ౧౭౮౫ 9. పోవ్రటయం 
దగుకనుక రణము, 

జీఫ్పునం జదలునకు నెగసి జేసిన కడంకన్ ,గువ్వునం 
నుకలకీ నొడయండు, తప్పక యొకకోల వాని 

.గువ్వుగుక్వునం బదుకిడుగులవడిన్ | గుబొటున, దే. క్రి. 

కశ, అవ్వుడ మికాన్ను చెత్తుక, గుబాౌచాబ. జ, పి విలానము, హొయలు. 

గుది 

సువ్నన మ్రోల వ్రాలి రఘుకుంజరునేమపు వార్హ 
మున్ను6గాం జేప్పీ...” రామా, ౬, ఆ. ౧౭౬; 

3. అత్యధికముగా, “డా గుప్పున మేనితావి వగ 

సుల్హ్పంగం గమనికందివవు మా,కచ్చ నమాకురాదు 
$9 త వ్ర బి ల బలరామ చరిత్రము. ౬. ౧౩౨౫ (బ్రాం 

అ జో చ 
. చే an కలుపుగందవక్టై Be రదిగుబ్బః (శం ర 

చా 

కోకిలధ్షనియం దగుననుకర 

ణము. “పీ, గుబగుబమని పల్బ్ముకో వెలపలరు_లు 
విని యివి జేర్తువా యనుచు నవ్వు” శశాం. 
౨. ఈ ౮౬; 2. శెవటములు మున్నగు వానిధ్వని 

కనుకరణము. “నీ, గుబగుబధ్యునుల బర్ గుట్టల పె: 

చొరి మిడిసి శే ళజీకి తుశళెడుకరుద.” క్షా, 
0 ఒం ic య 

వారిక్చ్స, ౨ ఆ ౧-౨౬; 8. నీవ పం 

మున్న గువానియం నగుననుకరణాము. “సీ. గుబ 

గుబ కన్నీరు కొలుకుల నానుచో హెచ్చిన 
మెకా:క నింకంజేయు”నుదంతా. ౨ ఆ. ౧౫౯. 

పిణా. తణమ్మాత్స వెంటనే. 
UU 

(శ్రా) 
ద, 

గుబాచెబ వీధుల వెంట జంటలై ...వఏర్గెడు దుండె 

కాండ బోన్.” వూంన. ౫, ఆ. ౧౬౦ 

కలం ఇగనేనెన్.” అచ్చ. ఆర. ౫; 10. వాలి; | గబాలున. చే. కీ" పరాం వెంటే వా;ాావొండు 

చెజ్బ. (ట్రై 

గుహుడు. జె, 

క్ము సింసోలులసవ్వుడులును . . వ ప్రబంధ ౭౮. 

గప్వుతెవ్వునం బే. [ 

అప్పుడు తద్వధూటి చలికొధరణు వరు గుప్పు 
'తెచ్వనన్, జవుడుగా నదల్సి,. 

సీ 0. 

వ నుక, ౧ ఆ, 

. le శీ శ్రుమంగా. “డు 

సూర్యు డెల్లక్పటికాంతి మాని వికృతాకృతి 

యాశపరాక్ట్రా శంభుకన్, గొవ్చపులుల్ తనుం 

గనిన గుష్వునం దూజునటంచు: దూజున్మా 

కి, విణ, చు కత్రుమగా డట శేషు క... జే. అ కి 

నీళ్ళ చాలున దుమికినాండు. (జ్ర 

వి. (గువ్వు.థాఎ ప్రోగు ,రాళి* “వ ఇల్లీ | గుబారు. దే. ఏ. (హిం. గుబాల్ పుకారు అవ 

వాదు. (బ్ర (యా. గుబారుచేయు) 

(గుబారు 4 చేయు.) 
శలేనిపోనిమాటలుక ల్పించు. “చ, , ,వడంతి యింత 

లో మనలను జూడళలేక నడుచుం క్ర్కపువారు 

గుబారు చేసి గొబ్బున నినువంటిదాని కగంబోసిరి 

నాకలం పొవ్పకుండంగన్” రాధా. ఏ, ఆ. ౭౮, 

క్రీ" వరిమభించు. “గీ, రాణ 

సుచుండు చిత్రాంగదమైజ వాది, కమ్మకావి గుబా 

ఖీించు తష్టుకాలని, కెలకులకుం జేర. .ల 

ఆ. ౧౩౮. ఊఉ. రా, ౭, ఆ. ర౭౨. 

పిజి. ౧ 

యప్పరమేశుసెని నతం డాగిరిం గేలున జింక | నదబిలి. జే, ఏ. (క. గుబికి) ఒకానొక శకునపక్షీ 
యంం౦ంకంగన్ పార్వ ౧, ఆ, et చంద్రా. ప్రి 

ఆ. ౬; 2. ఆ కసి కముగా. “డ్. ఆపుడు వ 

జలిసి యచ్చెరువారం మోడ్చుగేలుతో, 

కనకాతీ. “గీ వెలయుం గనకాశీ సకినాల 

పులుగు గుబిలిపెండికంటి నా...” ఆం, భాం 
ద్వి. శాం; &. గులిమి ఆక్సీ కర్ణ మలనామ 
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'మొవ్వును నటిని నా గులిబి శా గులిమి యనల.” గుబును. చే. ఏ. కవటమా. (శ, క 

ఆం. భాం ద్వి. ౧9౪. 

నబిలిగాండు. జే. వి ఒకానొకవకి. “పీ... హూబ 

శంబర కాకి గబిలాగ-డు. ..గున్నంసగి కనకాక్నీ 

= == తిదియైనకకు లకండు దీర్చ వాంస 3, 
ఆ. ౧౨. గోవ... మేను లుండ నుండ వెకల కచ్చు 

య్యెడు ననీ వ్ర, వికి యెబుకులు గుబిలిగాని 

కడ నుంచుజిఫరు కం డెలయార్పుందునవి యం, స్ట 

పార. 3౨, ఆ. ౧౨౮ 

బుక ష— గసముకుం (శ ద, జ్ర క్ 
గుబురు. దే. ఏ. సమూవాము. “క వెఆచుచు వంగుచు' 

చ్రాలుచ్చు న౭కిముణటీ సబుచులకుం జనుచు జారి 

వారి యనుచున్, నుజుగుచు నులుకుచు దిరపిరం 

సరుముట్టపుంచొట్టివడుగు గొంత నటించెక్.” 
భాగ. ర, స్కాం, గవర ఆం. ఛౌ, ద్వి, ౧౦౦. 

గుబురుకొను. జే అం క్రిం (గబురుగాకొనుం) 1. దట్ర 
మగు, బగ్, గసబురుకొనునటినిడలం గొఆలి తెరువ్ర,' 

చెంత నొ-ప్పారు ఫలతరుకే ణం లొను నుక్నక | 
గరిమంబునకుం "జాడ జోడు గావు, సద్దుణాకర | 
వాయ మేధశకము లయిన” జావ్నావీ. 3, ఆ. 

కి౨; 2. గుంపుళాడుం (మా. గుబురులుకోొను.) 

గుబురులుకొను. చే అ. క్రి. (గుబురులుచకొను 
గుంపుగూడు. “క. మును రమ్యువదాస్థంబులం, గొని 
వీళు లలంకరించుకొని జనులు గనుంగొనియెడు. 

గుబ్బ 

కక్ 

గుబ్బ. చే, ఏ. 1. కచము- “డా. కవ్పసము ల్టాడల్సీ 
వకి చబ్బుల కొరి” ఆము. ౫, ఈ ౧౦౪౯. 

ఏ జొ క్వి, ౧౩౭; 2. వొడుపమో:దిసబ్బ, 

“కీ కండు వేనపవాంటి మారాండబింబంబు గోడ 

నంచు వసిండి జబ్బ: Lect బొ 

'వెనకయ్య వె్టనొడుసు కాశీ, ర్క జం ౨౯, 

వరావా, ౯ ఆ. ౭౬; 8. తలంపుళందవ్రాలు 

మున్న గవానిమోందిగుబ్న్బ కీ, ఉదుటుగుబ్బృలు 

గలకల్పుటురము: జాచి” ఆయు. ౨, ఆ ౧౦౮ 

ఆం. భా, తృ. 3౪, కీ చాణమునలు=గుక్కి౭ది 

గుబ్బ. “వ,..ఒకటి కెండు మూడు గొరకల 
చిజ:కులు గాడ సబ్బకొలండెకిం దెళవై చి..." 

స్వాం ౪, ఆ, ౧౭౫; రీ. కంతి, గండి. గన్ 

గుబ్బ, బుడిపి , ..అనంగను బొనలోు గ్రందిలో ఆం. 

భా ద. ౭౪; 6. వర్యవము. టి చడంఠు 

గుబ్బ పే, రుబ్బడ:గిం ది పొల్క_డలి నోర్చి 

పూసించు వాళావాళిం దగన్, గొబ్బు5వేంగళ 

శీ తివకుంజరుమంజూలకీ ర్హి కుంజరుల్ * రామా 

౧, ఆ ౨౬; 7. కాలిజబోడుమోందిగబ్బం 

ఉదా: .+గబ్బలజోచ్ల. షా విణ, గండ్ర, 

మైనది. “సీ, కుదురునిండినమించుగుబ్బచన్నుల 
మోద జిలంంగు దువ్వ బం వక; చెలయం: దొకిః."” 

చెమ. ౬) ఆ. ౨౨. స్వాం $, ఆ. కర 

"వేడుక గుబురులు, నొనియంంన్న పురంఖుల జొచ్చె.: గుబ్బకాయ. జే ఏ. (గుబ్బ + కాయ. వీరా కవముర్ను 

గోడుకుం దానున్ఎ” నిర్వ. ౫% ఆ ౧౪౧. | 

గుబులు. చే. వి 1. గువ్తుమనిగొట్టువాసన “క, 
చొక్క_ప్రునడతోో డళుకుం,బుక్కా గుమగుమలు 

కట్టుపునుగుగుబులు నల్ ,దిక్కు.లు నిండంగ' 

సొాజకాయ. “సే. తలుకువిలప్రుడట్టములు వో 

నీడలు గానంగ6 దగుగుబ్బ కాయ లమర. . గీ. .* 

పీ యొక యింతి నిల్పెను వెలందియెదుట.ి వాల్మీ క్ట, 

3, ఆ. ౧౩౨. ఆం. భౌ. ఆ ౧౨౩౬. 

నంతయు జక్కని కాళింది యనెడుజవ్వని నబ్బటిలు. దే. ఆ డ్ర్ తికగుడువడు. “గీ, .ందిక్కు 
వచ్చెన్.” చమ. ౧ ఆ. చెల (శం ర షొ 

భుగక్ ముది. పా); 2, భయము. (శ. రు); 

గుబులంగా నున్నది; కీ. ఊన్యాదము, కిచ్చి. (వ్యవ; 
చవాండు గుబుటె శ్రి పాజకీపోయినాఃదు. 

"అెనిమపియంంను, బగుల: బెతాళతలము గుబ్బ 

టిలం జెలల్పె కౌరి ప్రూరింవ నప్పాంచజన్య 

రవము” ఉం వా3ె. ర, అం ౨౧౯౬ భో. క్ట ఆం 

౭2౭. (రూ. గసబ్బటిల్లుఎ 

గుబ్బతిం = గుబ్బ. (పర్వతము. (జా) 

గుబులుకొను. జే. అ. క్రి. (గుబులుఢకొను) (నువా గుబ్బతిలు. చే. అ- క్రి కే. అతిశయించు... “క, 
సన) గువ్వున కొట్టు. “క... మేనక, గొన బన; 

జవ్వాదితావి గుబులుకొనంగన్” శళాం. 3, ఆ. 
౫3. విక్రం రా ఆ ౭. 
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అబ్బావికి: చేయేతం, బుబ్బుచు: చదంఒళి యొనర్చి 

యుక్ళావాంబున్ , గుబ్బతిల: గొ న్ని వెట్లకు, నిబ్బర 

ముగ జలములెత్తి, ..” వహాంస. ౧ ఆ. ౧ర౬; 



గుబ్బ 

ని, ఊప్పొం౦ను. “క. బాౌలవారిణముల జూచిన, | 

940 గుబ్బు 

నగు న్ని జభూరివిభూరినంపదన్.”' రామా. ౧ 

ఆ. రాళ. కోలుపుూలీగలికొ మనంబు సబ్బతిలల.. ౨ EI 

రా ఆ. ౯. కృ. శకుం. 3, ఆ. 3౫; ల. మండు | సబ్బలివిలుకాండు. చే. ఏ. బొ. (గుబ్బలి4-విలం 
చ్రజ్వలించు. “క, ఏను చల్లనిమాటలలో, మునింగి | కొడు) శివుండు. 

యలుక సబ్బతిలు సముద్రజలములో,వన | 
యుండి యాజ కెహుడు గనగనమను బొడ 

బాస్నికరణి నశేంద్రా.” భార శాం 3, ఆం 

౨౬ ఏ. నిరం. ౨, ఆ. ౯౯ ఢీ, వరితసించు. 

“క. అబ్బటువు వాలు 

గుబ్బలివిలంకాండు నం చగుజ్జపు 

జోదున్ , నొబ్బున నడ్డమువచ్చిన, నిబ్బనముగం 
బోర చే:కు నిను ఉగటార్తన్*” అచ్చ. యు. 

గంగి 

గుబ్బతిల్లు = గుబ్బతిలు. 1. (అతిశయించు “జ, 4 | సబ్బసరము. ద్య. వి. (గుబ్బఢా సరమ.) ఒకరకమైన 
నీలకంఠములు "మ్రోయు, ,,వట్పదీ, మాలికం' కరము. (-పెక్కు_ఏినుసుకుణులు (గు చ్నినసరము, న పసు గ్రా ము. 
దు నబ్బురపుముబ్బులయంబ్బులు గుబ్బవిబ్ల క! శర శిగరములు 

% పో 

గన్.” వను. ౧, ఈ ౧౩౭; 2 (వరికపించు) గృచ్చిన గురివెంద విరిగబ్బసరముతోడ,” కళా. 
“డి . . .చిత్తజుని చారి. బడియింటి గోన, నెక్క_డ | వ ఆ, ౨అ౦రిం ఊడ. జారి. ౨, అ. ౧౭౨ 

నింటివా కణీంద రనుచుం గృుక్కుచు లోలో 

గుబ్బతిల్లుచును, నుండితి నిన్నాళ్లు నొక రీతి. ,*” 

దం బరమ. గీ, అం ళోంం౦. పు | 

ct : 
గుబ్బన. చే. క్రీ" విక. దుః శీ మ్రముగా. చు, ఠి . 

గుబ్బనం బతిదివ్యభవ్యమణి పాదుక లంఘ్రుల నంఘ | 
| 

టించి యక్క_వకఫురంబు చొచ్చి...” విక్ర “గ 
Ey ఆ. ౧౦౫. | 

సుబ్బ మేకు. చే. ఏ. (గుబ్బ మేక గుండ్రనితలగల | 

యికరకపుమేకు. (బ్రా వా | సబ్బిలి = గబ్చిలిశాంు. 
గుబ్బలకొమరాలు- జే, వి. జొ. యువతి. “గీ... | సబ్బిలికాండు. చే. వి. (గుబ్బిలిశకాయడు) శకున 

ఒక్క_గుబ్బలకొను రాలు చక్క-వచ్చి.,.” నైవ. వక్ష, “కీ జను గుబ్బలి కాయకు నకినాలం వెల 
ఓ), అ. ౬౬, యించు వక్కి_... సాం. నిం తిర్య ౮౨. 

గుబ్బలాండి చే. ఏ. (గుబ్బలు 4-ఆండి) యువతి, “ఊ. గబ్బు, చే. ఏ, 1. సండె యదరుటయం దగుననుకర 
చక్కెర పెట్టవే వికచసారనలోచన మాట ణము. (దీనిఆమేడితరూపము గుబ్బుగుబు ళం 
జేర్చచే ప స్ ఖో య. పము చొక్క పుగుబ్బలాండి...* నరస ఆ. | “జ్ర, దానన సంజె గుబ్బుమన . , కళా. ఈ, 

" tt A a 

లలి 2 ఉడ్తా టి + అృతుంటరిగుబ్బలా. డి వగతో శా ౨0౦0. అత రొ బి3 = కరా; ద సముద్ర, 

విగతోరువివేకపాకయె.” శశాం. 3, ఆ. 3. ఘౌేేమమున కనుకరణము. “ఊం పొరి నంభోనీప 
గుబ్బలి. జీ. విం వర్టళము. ఆం, భా, ద్వి. 22. గబ్బునబ్బు రనుచుకొ బోర్కల్ల 'జీేవానురుల్, 

ఖరకారో్టన్నతి గల్లి తర్చిరి సుధాకల్లోలినీవల్ల 
భన్ పీరు 3, ఆ, ౨౧౦; 8. వగులుటయం 

దగుధ్వని కనుకరణము. “వ... . పెనుబొబ్బలం 

ద్రివ్లోండక టావాంబు నిర్భరంబయి గబ్బుగుబ్బని 

యురల... భాగ రా న్కృం, ౨౦౮౫; &. 

ఆజచుటయం దగుననుక రణము. “క, నిబ్బరపుదప్పి 

మంటలు, ప్రబ్చిన ధృతి లేక చేతృవదవా_న్దం 

బుల్, నొ బ్బున వివృతము లగుచునుు గుబ్బను 

'దొాల్పును త్తి 

“కీ చివాటు గాయం 

గబ్బిక, డే. ఏ. వక్షులు మున్న గువానిని బట్టుటనై 

యొగ్గునొకరకమైనయుచ్చు. “గీ, ..ఉఊవకాంత 
ముఖ్యచటక, సంఘములకును గుబ్బిక.. ఫ్ 

f య ఆ ౮3. (ముద్రి. సౌః గుబ్బిశె 

ఆని బూ పూ 

బ్బ. చే, ఏ. ఒకానొకవృక్షము. “కీ ఉక్త 

జేరు, . .గీ,,.మయొదలు, గాః గలుగునట్టిచిజు 

వెట్టం గాంచి యంత” జూంస ౮, ఆ. ౧౦౪ 

గుబ్బలిపట్టి. ద్య. ఏ. (గుబ్బలిగావట్టి) పార్వతి. “డా, 
గుబ్బలివట్టి గబ్బి వలిగుబ్బల జొబ్బిలు కావికుంక 

నుం, గబ్బికొనంగం జాలం చెద గక్నిన'బెబ్బులి 

వన్నెపచ్చడం,బబ్బురమైకనర్చ .. వచ్చెమహేశుం 
డత్తఆిన్.” దశా. ౨, అ. ౬౯. ఇటే, గుబ్బలిరా 

కన్నియ.” అచ్చ, బాల, ౧౭౦. 

సుబ్బలిజే:డు. ద్వ వ (గబ్బలిగాజే:డుం వర్వత 

రాజు, హిమవంతుడు. “ఊం గబ్బలిజేసి తాలిమి 
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చున్నట్టికూ:కం గూలె నశ్నేలన్' భాగ, ౧౦, సఖులు = గుభొలు. (దుముకటయం దగధ్వని కను 

స్మ. ఫూ ౨౨౬: (శ, ఈ పా 

గుజ్బెక. చే, వి (గుజ్బశఎక)1. యువతి, “దా,., 

కలి: సొంకు సివంకుకలబ. uy 
0 జు 

ఇడా) బ్గా గ్ 
"ఇంపుననె . కా 9 పి ౯౯, ఆం భె శ. 

ది. ౧౦౬ 2 స్ప, “సీ. కలిని గుబ్బెకమిన్న 
లా = 6౮౬ 

గట్బినిబ్బర పుబ్బుగుబ్బలో 

దకా ౧, ౪, ౧౬౫%; టి భార్య “క, .,తగవే 

డది వతికి గు బ్బెకలు కఅవైనన్*” సత్యం 

క, ఆ. ౨౦౯. (జా) 

గుభాలు. దే, వి 1. వడుటయం దగుధ్వ్వని కనుకర 
ణము. “చు,.,గుభాలునక్ - లకువుకు ల్య_)౨ దై 
వడుక లేచు...” ఆము, ౧, ఈ ౫౭. వరావా. 

రా అ ౧౬; 2, చిమళను స 

దగునశుక కణము, “చ, ..ముద్దు గాజబువృలర్కులు: 

జ్ర బ్రాపనిబ్బజో ట్టు 

నాం, 

కరణము. ఆమ్రైడిశహావము పభలుగుభుల్టుఎ 

“చ. కభసగతు 

వెలండి యెజు.గం దలంచుఫ్౨ని గుణరక్న సము, 

జషలుడు గుభేలున కణికకు...” ద్వా, ౬ 
ఆ. ౧౩౫ వరమ ౪, ఆ. ౧౦౭; 2. (పడుట 

యం దగుధ్వని కనుకరణముం) “క, ,. పెనుగుబ్బలి 

వడివగతి గుభేలునం బడియక్.” రామా రా, 

ఆ. ౨౨౯; తే. (కూలుటయం దగుధ్వని కనుకర 
ఆము) “సీ. నగకిఖాశిల లెగసీ నభేలురనః 
గూని.” రామా. జం ఈ ౯౯. 

'గుమంజిం డే ఏ. నుగంధ ద్ర వ్యవిచేషము. “కడ, 

వీసికే కగున్”” కుకల, 3, ఆ, దల; త. వనస' 
ణే 

' సృమగుముః శే, పి 1. గమభమ యశమవానన. “క. లుటయం దగుధ్య్వని కనుకరణము. “చ దరులు 
గళాలునం బగుల,..” కేవ. ౧ ఆ (గుచాలు! 

అని శ. రం; క. దుముకుటయం దగుధ్వని కను, 
కరణము. “చ= అని మొలవంకి దుస్పి సమరా | 

రృటి: జావడిక్రిందికిక్ - గుభ్వా,లన దుముకని.. 
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trae) ౧3 ఆ, ౧౧ర. 

= గుశెలు. (వ్రాలాటయం దగు ' 
ననుక రణము “ఊఉ ***డిక్క_టావాముల్ ,పిక్కటి . 

లంగ బెల్లున గుఖిల్లున శు క్రిమతీ స వంతి "పే, 
య అయే లో 

నీ 1 

శ గుమి. అ లి విం Ll. నమూ న ము, గుంపు. ద్వి . వేడు 

£2 ఆం ౧ర౬ం 

గుభులుఎగుభెలు.1. (సీరు మొదలగువానిలో తాయి 

మొదలగునవి పడుటయం దగుభ్వని కనుకర 
ణమ) “కం చని నూతిలోపల గుభుల్లన నొక 
గుం డెత్రి వైచి.,*”” 

లక్స్ గంధ వాహములు సుగంఫంబు వెదచల్లై గుభు 

లున చేవదుందుభులు మొరసె”” జావ్నావీ. ౧, 

ఆ, ౯ర ప్రబంధ. ళరారా త గుండె ఆదరుట, 
యం దగుననుకరణాము. “సీ, ,, ఆళుకుమానునుల 

గుండె గుభుల్లన , , సా 3, ఆ, ఎరా, 

శుక, ఒక, = ౧౩౫%; 2. 

(భేరి తుపాకి మున్న గుచానిధ్యని కనుకరణముం) ' 

సమానా: 

నంకుమవంబు గుమంశి మల: బూలియః జందన 

ఖండంబులుం గర్పూరము.” కవిక, 33ఆ ౧౯ 

చొక్కపునడతోం దణకుంబుక్కా._ గుమగుమలు 
కట్రుపునుగు  నుబులు నల్ ,దిక్కు.ల  నిండంగ 

చంతయుర జక్క_ని కాళింది యె నెడుజవ్వని 

వచ్చెన్” చమ. ౧, ఆ. ౭౯. సా, 3, ఆ 

౧౫౫ 2 మండుటయం దగుననుకరణము. 

“క్త __గుముగువము మని ళో కవహ్ని గుబ్బతిలంగ న్.” 

వరం, అ, అం ౯౯. 

డే. ఏ. (హొం. గుమాస్తా 
యుద్యోగన్థు:డు. (శర చౌ వా 

శీ ౦ఏపి 
శూ 

కతో విశువీధిం జన్వార్సు నాడకాడకు గుములై 
యొంగసవారు”” రం, రా, యు, ౧3౭8. పు ౨౧. 
కం: ై ళ ఒడి డమ: ద్రాం వం; 2. ప్రోవు. “సీ. చిమ:జీకటి గ్గ ము క్రొమావి 

గుమి నల్లిబిల్లిరుద్రాతపండిక్టనడుమ.” ఉఊ. రా. 
ర్స ఆ ౧౦౬ వను. క, ఆం 6౧-౨౮౯ తె. గుది. 

రై 
వె, So ముఖ్యదీర్డ సుక రల 

గొమ్మున గుములుగా గుచ్చి యెత్తు.” దశా 

౧, ఈ ౨౮౯ ఓ పొద, “వ,, .ఫలవృతకంబులం 

వ్రాయ సమకట్టిన జేము వల దని యవ్వెదురుగుమి 

నూషినం దడద్రే,సె.'” భార్ ఆన, ౧, అ, 



గుమీ 

౧౨౫; ర్. నడుగు. “తోటకముం 
గుమి చొవుని జంకక కేదుముకన్ ,, ఎ 

శా ౧ ఆ. ౨౧ పః 

గుమికట్టు. జే. ఆ క్రి. (గమిశేకట్టు) గుంపు 

సూడు. “సీ గోడలదాపున గుమికట్టి నిలిచిన 

ఉం దశ, స్మ 

గుమికాండు. జే. ఏ. (గుమిషాకాడు) కాకి వాయ 

సము. “సీ గుషికాయడు కాకి నాం నొజఆిలు. 

గాకము పేట్ణు.” సాం. ని. తిర, రావి, 
గుమిహాడుం జే. అ. క్కి. (గుమిశకూడు.) 1. సంపు 

గూడు. “వ... వైప వనమస్కాారంబులు దూరంబు | 

చేసీ వదుగురై దుగురు గుమిగూడుకొని కోడె 
శాం ర రూ పాధిక్యన్యంబు 

సామాన్యకన్యకలును , . ౪” నుక, ౨, ఆ. ౧౧.2. 

చ్యోవగు. “క్ష శ్రోక్మారు మెజుఃగు లన్ని యు, 

నొశ్కెడ గుమిగూడి నిల్పి యున్నవిధముగా। 

4” వేం మా. ౧) ఆ. ౧౨౦ చంద్రాం Cy 

య. ౧౨౩5౨. 

లుపన్యసించు | 

ఆ, 9 

గుమిగొను దే, ఆ క్రి, (గుమి+కొను) గుంపు 
సూడు, “చ సమన చెలం బైలం బడికొంచు; 

భటావలి చూడం బోవ "వెచ్చముం గొని పోవు! 

దాొదులు నిజంబు గనుంగొని, , .”కుక.౨;ఆళం. 

గుమిడికము. డే. వి, విల్లు, “వీ గు మ్నిడికంబులరీతిం 

గొనలు వంగినబొమల్ వరచాటుకన్నుల.వై 

నటింప” శుక. ౨. ఆ. ౧౧౯. 

గుమితి. దే. ఏ. ఆయుధవి శేషము. “శా. బాణా! 
వంకిణిం బెద్దక త్తి గుమితక చాణానన స్రౌఢిమన్ 

we క. ౨ అ. ౧౭. 

నమిలి. జే. వి. పక్షివిశేషము కనకాటీ, (శ. ర 
గుముకు, దే. స క్రీ. (త కుముక్కుల్త పిడికిలి 

మాన్నగువానితోం బొడుచు, “కం తముం దామె 
బెదరి పులుంగులు, గుమాలై పెకెనసి యల్లుకొని 

కొవృుతుదక , గమక ముగం బాకి తొలుతొలు, 

గుమికిన, క్రియ: దై, చె బే నేలకును వె స గగుచున్.” 

చంద్రా, ౨౨, ఈ ౬ఏం వా ట్రీ క్ర. ౨ gi ల, 

గుముడు. “వై, వి (సం. కుముటిక 8. ) 1. ఒకవిధమగు 

చేశుణి. “ద్వి. గొనబైన'తే,కలు సముడు కేశ 
లును ద్వి, పరమ ౨ ఆ ౫6, పు. ఈ, చః 

2. = నమ్మడు. (ఫ్రా 

| 

G49 

జముకక !గుమరు = గుబురు, మ 

ఆచ్చ.! 

గుమురుకొను. చే. ఆఅ, క్క 

| | సములుగట్ట యు = గుమురుగట్టు. “ 

గుము 

నమూచాము, 

నిచ్చోట, నమ 

గు మురులు 

గుంపు, 

“ద్వి. .,మము వృథా చంవ 

కట్ట్ లే. యంచు సకలవానరులు, 

గమురుతై కూడి మొండొడలు,” 
క్ష్క్0. ౨౩౧. పు, ౯ వం, రిం. రా. యు 

అగ. ప్రు 2. పోవు రాశి. “గీ అచటిమడి 

చ్చి కృభూను. లం నచట నమరు, నమరతరుస్తుల 

గుమురోలు,..” వసు. ౨, ఈ ౫; లి. కొమలు 

చివుళ్టు ఆకలు మున్నగువాని గుంపు, విటవము. 

“వ. , , మొగలిగములగుమురులనడువముం బొడపు 

లుగ దీవించుతో (పుగుజూరంబులవెలువు నలరించు 

చివురులెలమావికండంబులును ,..” కళొ* ౬ 

ఆ. ౨౨౮. విణ, దట్టమైనది. “రగడ. గుమురు 
లగులేమావి చిగుపలు గోయః సో యని కూసె: 

బికములుం,...” పారి, ఈ, ఆ. ౧౬. 

(గుమురు కొను) 

గుంవగు, ర “సీ కటుచలై గుమురుత్రై 
నొనబులై వెయాంకో మం జుట్రినజడల్ గుమురు 

కొనంగ.” పాండు. ౨, ఆ, ౯౧. 

రం. రొ 

| గుమురుకట్టు. దే. ఆ క్రి. (గుమురుగాకట్టుం గుంపు 
సూడు. “కశ హయముల వరల్ను మోక, ల్రియు 
బంభులు చెడలు సంచరింప గునురుగట్టి యెదురు 

నూతురు.,,” ఛొర. విరా. ౫ ఆ. ౨౫౨౩. 

ఇథే: గుమురులుగట్టు, “చ. గుమురులంగట్టి యిరి 

కలు గుట్టి వ్ర వాళము వట్టి కింకతో, “సమలక 
మ్రింగి, .,మాయుం నో వెలల్. భో క, సం, ర, ఈ 

౧౦కి, 

వ. ..కిరీటిపరా క్రమ 

వ్ర శారంబులం పతా. నానాడేశంబుల చతు 

రంగబలంబులు వొలిసీన పెల్లుశు నంతంత గుములు 

గట్టి చెవ్వుకొనుచుండ,, +” భౌరు భీమ్మం ౨9 ఆ 

౧౬౬. సార ర, ఆ, 32. 

గుములుగూడు = గుములుగట్టు. Os ఏీజులై పొజు 

నెత్తురు 'లెందుం జూడ, గొండల్రై పడుకండలు 

గుములుగూడి, చదాని౩3 పోరుభూత బేతాళ 
తతులు, గలిగి ఫికరమయ్యు సంగరము గరముళ” 

దశా, ౨ ఆ రఏర, 

గుముర్దుగట్టు ఇ గుమురులుగట్టు. సీర ఈ) అ ౧౬౨. 
అ అ ఇ 



గుమడి మూట. 
aa 

గుమ 
డీ 

గుమ్మ. జీ. వి. 1. పాలు ల. 

ad ము, ..ఆడుగవ చ్చితి నిశ్నన్.” 

948 గుమె d 

>] 

మిరుచంబక గమడెమూా టోట్టి ప్కి పెకి. చదువ్ 
ఆజ్ఞ 

కుషన్.” శనీ చలి యిక -డనక్యుడ: చెటు 
క (ల) 
క్ర 

వారిక్చ. ఈ, ఆ. ౧౯౯. అం. భాం ద్వా ౧౫౯; ! సమ్తడినింటేశామమూ. ద స-వా(గుముడిగిం జరా నామము) 
2 కి అఆండుప కలన చెలువ దనచెల్క తెల: గసమడినింజవ చె! on కవల జ ఆ 

[లమ Pe | - ఇ చే త ప క! 

ళీ న 

బిలిచి నాక గూర్చుగుమ్మ లెవకేవ రీకొ ౧౯౮ జడే: గుమడి డేవిత్తు నామము. చకా, 
లందు. కు సం. ఇ అ ౨౭. అవా ౧35ఈ. బ్ర, ౧3౭. 

౨; ల గాదె; కుసూలవిశేషము. “సీ, గాజె' పమర్రీలు, చే. వ. బ. కర్త భూహావిశేషము, చెత మెల 
ర ణల శాక్చ 

చొబ్రమంను దుగాసారమును ముద్దుగుమ్మయం , క సా 
ఠా నుంచె గో ము. (శ. ర్ రో / ౧) 

మ గుమ యవల అం, భా 

వ్! జక ..గుమం డంచనంగను. జికిలికాం 

డనంగ ros కంగను వాన ౨గను 

సిటుకాండనంలగా నలంకారి యొవ్వు” ఆం. భా. ' 

ఢా. కృ. ee గుమవడు. ద్వ ఆం క = (గుమ్తగావడు.) జాం చె టో 

గుమ్త.డు. డే. వణ, భ్ క సొనను. 
“ధాన్యము 

కూలు. “వం హార్పునఃబడి 

జెంది గమవడునవియుంను,..*” పార్వ. ౬ అ 
క 

రారే. 

స = కువ్పశగాంబడు 3 కుప్పు 
క్ 

క్! 
న్! జవలదా డి 

కృ. ౧౦. గుమ్మము. బే, ఏ. చాకలి ద్వారము. (శర బావా 
గుమ కాంభోజి. మి, ది, (గుమ4కాంభోతి) కాగ గుమసరులు. చే, ఏ. జ ధాన్యవి శేషము. ' se 

ళా ్రీ = = న భవము. “సి. కాంభోజమాను గుమ కాంభోజి కములు గుమృసరులు ననునూటనాలబుగు వ్ల 

ఖు | చబంధం ౯౬ హాంన ౫% స్త మైరుల...” ఇస్కబంధ, ౧౧. 

౧.౨౦6 ॥ 

గుమృటము- దే. వి (క గుమ్మటు) రాయి మున్నగు | 
వానితో నిర ర్శంచినడీచపుహా: డు, “మనీ, మేల్ 
బొమ్తుచి, క్తే తర బంగారుషటాలు _. నిచ్చలపునిద్దా గుమిలీ = గుమ్లితి. ign 

రులు చిల్ము_పండిట్లు, ,, సాం 
లం 

3, ఆ, రోజ 

గుమడి. టై మ్ (నె కూశాఎండకం కూశాండముశ్తో, 
—_ పార ధక 

కక్క ఆమృగువ గనుంగొనియెన్, ముమ్హరముగం 

బటి నామములం మైచెల్లన్ , శ్ మ్రికొన నుట్రిః 

'బెటిన, గుమడి కాయమంనుబ్ కోక ేసాక్నున్నత 
లు 

నిన్.” వై అ ౨. ఆ. ౫౬ వార ౨, ఈ ౯, 

సాం “గుమ్రకిశాయలోని యవగింజుత = కదు, 
న్వల్పము” కాళం శ, 22. “గుముడికాయలో ! 
నావగింజయుం: గాదు = కాపలసీనదానిలోం గొంచె, 

మైెవయాలళేదు.” వ వృథా ర్క ఆ. గలి 

ద్వ. ఏ. (గువడి+మూట ) సమడి | 
వండువలి నుుఎుడుమదూటా “a, ప్రక్కలువంచు 

వంచి మునిపండ్లుశు బండ్లుశు రాచు రాచి, 

గుమ్లితి. జే. వి. ఆయుధవిశ్తేషము. “క, మొగలి 

జేకుగుమీతిం జిమ్మెన్. ” ఊఉ, వారిళ్చ ర, ఆం 
౧౧౯ శళాంం ౨, ఆ. 80. 

మదనుని గుమ్తితీ మొనలం 
“దాటికి వేర ము అఆఅంటంబొణీనన్ , ,.” అవా 

క, ఆరం, 

సము. చే. స క్రి పిడికిటితో: బొడుచుం (శ రృ 
కిటి పోటు* (శం ర; 2. వరిమళించుట 

యం దగుననుకరణాము, ''ఉా, గుమునుకమంబెమె 
క్ “5 (క an. 

రలకుం దులకిఎచి. ,. కం శకుం* ౧, ఆ. ౭3; 

8. తికషటయం దగుననుకరణము. (ఆమ్రేడిత 

రూపము గుముసముఎ “ఊ. వేలుపులు న్నిళా 
క ర 

చరులు వెండయంం గవషపుంగొ ండ వార్తిలోం 
ణా జ 39 

చేలుచు గుమ్తుగు మన గం ద్రిష్పలగం జొచ్చిరి, ం6 

వూర కా ఆ, ౭ర. 

వె కేం పిడి 

గుమ్లుడు ఇ గుముడు. చై. వి, (సం. కుముదికాశ 

1. కుముదిక్క అే:కుణి, “గీ, గుమ్తుః డనంగను 

కుముదిశ సమ్మతిపడం.” అం. భా. ద్వి రజ; 

2. టేళయలోనొకరకము, (వా) 
ర్కొమ కలం ఢేయుం చేసి తల యల్లనంగాచుల | నమెట. దే, వి వాద్య స్టన్శేషము, కుంభి వాద్యము, 

సందు. సందిలో, చక్కికి నొక్కు నొక్కి. | “ప్మమారి భం న గుమెట తమ్మటంబు,,, 
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కోనగు ననుబాంక వాది త తిక జరంవ గు ఖాత ర్కీక్కికయ ర 
లి 

a ఆము. ¥, = మ. "కాళ్ళ, ౨, ప్ర 

5౬+ 

గుషెక = గుమైట, గర గో యవలోను గు 

"వాద్యము తోంకు.. అ; ఛౌ రః ౧౨౮! 

హంస, కై ఆ ౧౮౮ 

గుమెకకాండు, దే. ఏ. (గుమెకచాకాయడుంఎగు 
వాళ - 
చాయించువాఃడు. “టా, గుండనికిం లసి: 

గోరడిబండకు జెండితాయుకుఖల్, లండికిం జ్రేక్ష 

డె౨బు వచెలంబుగ గుమైకకాని కంచెలున్ ,,. న్్. 

వారన. గి ఆ ౧ స్పష్ట 

గురు 

లు, గురిగింజ. డర్ష వి. (గురిజగింజృ గురి జవూసం “పీ, 
వందికొమ్లు వెదుక్స్ 6 బంజినము త్యా లు గురిగింజ 

లను సాప్పసరముతోడ.” పార్వ =, ఆరా, 

సంభ | గురిజే. వై*వి, (నం. గుంజా 1. గుం జెంది. “పీ, 

భుజమధ్యమునం గ వ ను గురిజ 

ఫూనల గుబ్బసరులు గాయి నార, ౭, ఆ.ర౧. 

ఆం. భాం ద్వి ౫౨; ల. గురిగింజ, “ఆ. సంజ 

పేరు లజుకం గొమకార ధరియించి, యడవి 

మొల్డ్లలం గురులందుం. శేరివి.” ద్వా, ౧౧ ఆ. 

౬ యం ౧, అ. రర 

' గురిమిడి. చే. ఏ. ఒకజాలిదుంప. ఉదా: గురిమిడి 

గడ (చా. 
గు మ్రైతగుడా రము. ద్వ వి. (గమ్మైకషుగుడారము) | ష్య కట) rE ne 

9) Vr తి థి ® 

గుమైతేపంటియా కార ము గలగుడారము. “కం! | ఏ ( ee aa 
లత్క గురిజో. “క. గురివెంద వేము నడఏన, 

రంభోరంనులున్ గమెతగుడార హర డు ఘుమ' స ఏ క్ శ వరునసున...” దశ. ౭2, అ. కర. వార, ౭, ఆ, 
నుకపురంపుజగతి. గూర్చుండి తగన్.” జాలి కిం! 

శ; ౧౦ (రూ గుశ్వెందం 
కై ఆ, ౧౦౧. 

పా ae గురుం డే. వి. గవయమృగము. “దీ _అడవిచేలనె 
ఉరూ 8 త వ కారా 
గుయ్యా (సం ఖ్రారమ్స ' శాసే నడయాడచేరము సహా 
న అ. “నీ ఆడరుం గారాగ్భ! 

వాంబు గుయ్యారము చెజసాల యనయను, ల! 

ఆం. భా ద్వి, ౨౨౬+ 

గురగణుర. బే, వి 1 వందియజపున కనుక రణము. 

“ద్వి. గరువునేలలం దుంగగడ్డలు (శ్రవ్విఃగురగుర 
మనుపంది గున్న లబార్జుం ద్వి, శ సా, ౨ అం 

౮౦ పు, ౧౪ వం; 2. ఇజ్జీధ్వని కనుకరణము. | 
ఆ *,గరగుర్యు మనుచు వేంటయిజ్ఞు లరుగు 

చుచె.” చంద్రః ౨, ఆ, ౨౧. 

గురణాము సం. వి, అ, న యర్నము, 

గురస్తు. 'వై.ఏ* (సం గృవాస్థః.) గృవాస్థుండు' 

| 

| గురుకారము. సం. వి. పుం జగొరవించుట; 

కొనర నేరము, **”” 

పాండు. 3, ఆ. ౮౭. 

సాంబో, ౫, ఆ ౧౭౮ 

[చుట 

ఫూజిం 

గురుగు.వి.1 ఒళకవిధమైనకూరాకుషో. “మ.గురుగుం 
జెంచలిం దుమ. 2 అము ర్క ఆ ౧౩౪, ఆం, 

భా. ద్వి ౭3; 2. She “వ, ,.ాం 

పట్టు సస తేశితొలలు గురుగు లేలకి 

కాయలు... ” ప్రబంధ. ౧౧౨౮ 7రిగి. (బ్రాం సే 

ఓ. భూరుండిి శ్రీవాస్తినిశ. “సీఎం శ్రీవ సినీ 
సం చెలంగు సప, అం. భా. 

ద్వి. ౫౨. 

నాల." 

కః ఆర్మ్ ఆమ్మ చీంజెల్ల చాయంపనయ్యాా మేమి, రజ్టి గురుమ్న ము. దం, వి, ఆ. పుం తెల్పుఅఐళ్. 

లాడొడు మంచిగురన్తు వగుదు శుక. ౨ అ గురుజే, చే. వి, ఒకరకముకూరాకుచెట్టు, ఉత్తుండిళో. 

ర౭౩3. శుక, 3, ఆ. ౨౩. (శ రు) “ఆ. కజీయ జీలకట్ణ గణీ వేము గురుజ 

గురి, బే. ఏ. 1. ములక. “ప్రీ, .గురుగటంచన్నను యింగువ ప్రవర్జనీయకోటి యగుట." భార. 

గురి యనంగ, ములకటంచన్న నర్చుదఫలి మశు| కను. 3, ఆ. ౧౬౩౨. 

చు డు. ఆం: . డ్ క్ ళీ; 2. = QU జే చి శ ఠి a a అర్హ ౦ భా, ద్వి, ఇర; గురిగి, గురుజౌలు* దే, ఏ వజ్రము. (బ్రా) “సీ. పొలు 
తం. భా. ది. అర ౭. 

“సే, , అక్యల్పభొండం బభొప్వు గురగియం చనం గురు దే. ఏ. తిరుగటికింగా ట్టుకొయ్య. (వాం 

గను గురి యనంగ," ఆం, ళా, ద్వి అలర ౭. గుధువ త్త, నం, ని, ఆ, స్తీ చింతళే. 

చును వజ౦బు మూలరా లన మూరాలనంగను 

గురుజా లనంగలో ఆం. ane ద్వి= ౨జిరాం 
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గురుపోతు. ద్య. ,వి._ (గుకుషాపోతు) పురుమగద డీ. ఉప్పాంప. “చ... మెసరుప్రలుచాజః చేల 

Se టా 3 వెజ-బొలు గురు  బుడుకం చెకమోక్రల వద్ద నింప కొంకి 
పోచుపై నైనం బడి యిక్కి_ పొకుతు సీపాన గొన రా హు కుద్బుత్నుక కుల్లము వ్యు 
మూస ప నా. ళ్ ణ్, ఏ. కశ సో బ్ 2, అగి వంచన "క, స. CGT; పకి, రొ. 

గురురర్నము, సం, వి, ఆ. క 1. గ్ ర, నుకువువాటు = పకవలువాజు (వర్త) “న్యం 

ప్రృషఃరాగము; 8. రోసు గమ కరములం నొజువలు: గైకొని ప్న్న సుక్కప్తు 

గురువారము, నం. వి ఆ. పుం. en ee స దష. వాకిక్చం 

గురువు. ఉభం చే. వి. పరుగు. (జ్ర. జేగప్తజకుడ. ౬ఒర 3. 
శ రం య్యా గుకువుచేజు, గుకువులు వాజు) సం. నకును. చే. ఏ. కే, ఆయున వట్టు, మ 
వి ఊఉ. పుం కే, కండి; 2. కులము పెద్ద; 3. తుకగముల బూతు: జంపిన గుదువతలి 

కం డ్రిసోదరుండు; ఢీ. అన్న; ర్. మేనమామ; 6.  యకనిసకోసున చేయన్. కార వోని, ఆ 
ఊహోధ్యాయుండు; 7. మంతోవదేశమువేసీన ౧౮౫ కాకీ. ౬, ఆ. ౬౦0; 2. మొదలు, 
వాడు; రీ. రాజు; 9. బృవాస్పతి; 10. తాత  కుదుకు. “చ,.పండు కెత్తి సక్వరనతి: ఉంభ 
11. రక్షకుడు; 12, పువ్యనక్ష (ము; 13. ముల్ వసల దంతుల వై చుచు దంకకాండముళ్, 

మాము; 1డీ. డూలగొండిళో, విణ (ఊఉ. ఊ, క్షీ. గురుకుల నూడి రా: డిగిచి భోకనిశాదకకోటి 

ఊం) 1. బకువైనడి; డై, పెద్ది: 8. ష్ ప్ మానుదున్...” ఫె. రొ యు. ౬౭౪. 

శ భకింజకా ష్ వ్, ఫపూజింవంచ నిన రం గుష్టకంచే. చీ. ఆ. డ్ర్ ఖై సుక్టుకుమనిధ్య్యనీ చేయు. 

మువు- (భంద); ?. బలీయమైనది. "(మా గుడు ప్రరంచుచెసము) 

గురువుదేజు. చే. ఆ. క్రి. (గురువుగా తేజు) రక్తము గుద్దురించు మెకము. ద్వ. వి. (గుర్దురించుగా మెకము.) 
(మున్న సని) జిజ్టునః జై కుబుకు. “డా. తె తె మ్యెడు ' "ఆజవిన ది. “సీ. గుర్లురంచుమెకంబు కొముశాం 

కలక సరుసజేజుచు ఇెక్తురురాకమున్న, డొంట39 వంది మయేకలమును పము. 
భా రా, యు, ౨౧౪౫ చాలుంమెకం బన వఆలు దం వి చంక, తిర్య, 

స = గురుపులువాజు, (మించు, ఆతి ' ల 

క్రమించ్చు “డర... నొబ్బునం కొంగదొలంగ, ఉర్దు3ంక. జి. వి 1. అడవిపంది. “గీ. వీకలమం 

గుబ్బుచన్నులమించు గురుషులుదా:టి. తరళ గురుం తన నెను డం ప్రి. సాం. ని. తిర్యం 

రంబులు కళకులుబెదర , , .”” నవనాధ ౧, ఆ, ౭౫; 2 నర్చురించుట. [చేశముం 

ఈఏ ఫు, వం గద్దరము, నం. పి, అం పుం. మూస్ణరము గుజరాతి 

గురువ్రలుజాజు. చే. అ. శ్రి (గురువులుగాపాజుం) , సుర్తుజగుజుకు. (లక్షుము, లెక్క.) “ఈ, , ,మాకునీ 
క. వరుగౌత్తు. “చ. గురువులువాజి బిబ్బుజి! యాను లడేమి గుర్తు...” వైజి ౨ అ, ౮౬ 

కొములం జిమ్తుచు నంత నంక డ,ద్దజుచును. . .. గర్వణణించే. ద్వ నం క్రి (గుర్వణలక ధా స్తే) 
తతర  లీలత్రోన్. ౫? ఛాళ్ల x స్కం ౧, నళింపంచే యం. ' “జ్య వఫూర్వజి జనాగ్దికభూరికర 

ఆ. ౧౦౬ వీర. ౧, ఆ. ౫; 2. అదికమవ. “క, ములు సర్వణ:గించు నాకొడులే రావయ్య. వ 
నరుండును రాకేయుడు నొండెపవులతొ:. బస ర. ఆ. ౧౧౬ పు, రా వం. 

'బెనంగువేడ్కు_ లుల్జంబులలళో గురువులువాఆంగ గుర్వజంగు. ద్వ. ఆ. డ్ర్ (గుమ్మశాఆణగుు అధి 

నిల్చిర...” భార ద్రోం ౧, ఆ ౧౩౫; 3. క్యమణయు; నకించు. (చూ. గుర్వణంగించు) 
పాగకక్కు.. "చ, క్రొన్వునం, గురువులువాజు గుర్వి. సం విం ఈ. న్ర్రీతర్ళిడి. 

కంటకులం గొండగవు ల్ చొరం దోలి పౌరువం, గుర్విణి. సం. = గుక్విం 

బలరీము జీ: రాల బింగళకు: డన్ మృగరాజు గుర్వు. వై. ఏ. (సవం గురు ఆఫిక్యము, (చూ. 

చరించు నచ్చటన్.” చే. వంచ. ౧, ఆ. ౧౦౧; గుర్వణంగించు.) విణ 1. అధికము. “డా... 

ము. క 

బాకా 
pe) ఖ్ 
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ీతను చీప్ 'శంకయున్, (గ్ఫూరము చైనయమ్లు 
లను సర్వుగ దానవు లుత్ళకిణంప కన్ 

కి, ఆ. ౨౫; 2. పూర్ణము. “ద్వి. సర్వమాన్యము 

పీకు య్య గా నిత్తు, శేర్యునర్తో కండవై. చయింప్రు 

మనుడు.” బన. ఈ, ఆ 

గుళ్వెట్టు. చే. ఆ. క్రి. (గుజుషావెట్టు) సజుక'పెట్టు. 

కశ షా. చేలు చెలుంగకోన్న కరణిం 

గనోడ్చి గుక్వెట్టుచున్.” భాగ. ౧౦ న్యం. 

ప్రొ. ౨౧౮౭ (శ, ర. వాం 

నిర్వ, 

గుజిక. చే. ఏ. (క. గుజశె 1. నిద యందలిధ్వని 
కకస్టో సతి వృక్క బండినవ్వుడు, రతి కొక నిదుర ! 

| 

| 

సతి జే. వ. 

| 

| 
| 

వోదురా యయా చాంరతురుండ గుజకలు' 

బాలన్, గతి శెదుముటం చు చానిం గడు చాధిం' 

చున్.” కుక, ౨, ఆ, ౧౦౭. ఆం, భా, ప, 

౧౪౨; 2. వ్యాఘ్ర్రాదులు వేయుధ్వని “క,, 

వాలము భూ, మిని దాంజించుచు. దద్దళ,మును 

జూచుచు సఆక నుజకం బోనటు లున్నన్.” 

నుక. ౨ ఆ. ౨%. 

గుజకపెట్టు- దే. అ. క్రి. (గుజక+-వెట్టు) నిదు 

రలో భ్వనిచేయు. “గీ,..పులివోలె గుజక పెట్ట 
నిదురవోవంగ...” ఊ వారిళ్చు, ౪, ఆ. ౧౫. 

గుటికపోతు. ద్వ వి. (గుజకగాపోతు) అతిని దృకల 

చాడు, నిద పోతు. (వొ) 

గుఅకలిను. డే. అ. శ్రీ (గుఆకలు ఇకను) గుజక 

టు. “గీ...గుఆక్క లీగుచు నిదురించు లేచు 

నల్ల డలం దిరుగు? గుంభకర్ణు"దు నడయాడు 

కొండ కరణి.” ఊ. రొ. ౨౨, ఈ ౧రీరా స్వాం 

ని ఈ ౭౪ 

గుజుకలు పెట్టు = గుఅకపెట్టు, “సీ. దిక్క_రుల్' నెవు 
డొండ చేవకల్ వెజనెంద బెట్టుగా గుజికలు 

పెట్టుకొనుచులో ఉం రా, ౨ ఆ. ౨౯౫ 

గజసజఆ. చే. ఏ. ఒకవిధమైనదురద. (శ. ర) విణ, 

గురదగలది: “చ. కరినివవాంబు రాచుకొనంగాం 

జలియింవదు బొడ్డుబంటిగాం 'బికింగినపుట్టలో 

వెడలుఫీకర భోగికులంబు ప్రాకలాా. గుజగుజ 
గాదు.*. మునిముఖ్యునియాతను వంచు దాచ 

నుశ్ =” వరావా, ౧౦. ఆ. ౫9. 
ఆడ ద ద కనన నాననా నినా తాలాలు తాడే బపు జాపాను జునానననవవనాాజా. సదా ధజు నాసా నరాయలాభాా బుజతాాతా డా దా దారా రాయా దాయాది సాబు కనాన? చా తానా తాడాసనం డా బారో డాని సనా లాటా జడము ద. నాకాను తానా డా నమా. వసతు దాతా. 

గజతాలగోశ. చే. ఏ. అశ్వ పాలకుడు. 

సావన నోపునో యనం డా చేతుజంధంబు 
లగుసనజాలులో రొమా. 2, ఆ. ౨౭౪. య. ఆ, 

౧౫౫. 

(కీ గులా 

మన గుజాలనో చనలాగా గులవ యనంగ దన 

నశ్య పొలకుండు. ఆం, భా, ద్వి. ౨౦౪. 

(క. గుటీ. క. కజీఎ 1. లక్షుము. 

“చ. ..పువ్వులంటె చిక్కనిచక్కనియమ్యు "వేయు 

చో,గుజి యఖె చిత్తముల్,..* దశ 35, ఆ. 
౧౨౯; అం. భా, దష. ౨౧౨; 2, విశ్వానము. 

“గీ, వజులుకణీ వేల్పు మదినెంతు గీ దలిర్బ.” 
౧౩ అ. 3; 8. నటుతు. “గీ. వనుధలోే చెడ్డి 
న్టీ శ్రీ గలవారి వేని, కరభములు 'దోన్యములు జేయు 

vee | రమాొరునల శెట్టటన్నం ౨౦ దారు 

మోచు, గొడునలును నల్ల కలశముల్ గుజులం 

కావో ఆము ౫ ఆ. 3; 4, దృష్టాంతము. 

“ఈ గాలవ్రండ గుజీయుం గాండె మనకు ల భారం 
ఉద్యో. 3, ఆ. 30౫. ఆము. ర్క ఆఅ. ౧౭౯; 
ర్. సాక్షి. “తరళ. కడలి విన్ను వెలుంగు దా 
కులీ నబ్బలు కాన లో, నడలు చున్న ననుం 

గనుంగొని యపవ్వు డర్శిలి నూతిలో వెడల, 

దియంచుం గేలంవట్టితి వే కదా యింకం బెండికిన్. 

గడమలెల్లను సొంపులు...” య, ౪, ఆ, ౬౦ 

భా. రా. యు, ౨౨౬౬; 6. నిరయము. “క 

నానెమ్షునమునం గలయను,మానమం పరక క్త ( 

బోధమవామ గడుపు దంళ్ఞానిథి యాశుల్క_మ 

నింవూనలయం కొనుట యనుచు నొకగుల 
చేనెన్* కరమ. ర్క ఈ ౧౯; 7. ఉపాయము 

“చ కటకట మోర లాడు పెనుంగస్ట్రపువి జైల 

చూడం డాయ ముచ్చటనుం బనేమి పోదమ! 
బామయ పల్కినం దత్తనూజ నూ,ఆట నుర వేశ 
యో యనంగ రాజిలుచుండెడి చెన్న సాని సీని 

వగం జెంద 'ేమిటికి నే సగుణిం జెప్పెద నం+ 

నిట్టనున్.” చెన్న. ౨, ఆ. ౨౩౦; ర. మితి. “ీ 
వచేవుం డింతకు నింతయె యంకక నంతయై గః 

లేక యలతిశయిబ్ల్టు.” పాండు. ౫ ఆ. ౫౭. ది 

వారిశ్న. ఉం ౧౪౭౯. ఇం; 9. వాద్దు. “సీ గు 
మొలకి రోదసీకువార మొక్కంట ముం 
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నుప్పొంగు న ళయరడోదికంటె” ఊ కా, ౭, 
౧౪౧; 10. కురాాద, “మ, బురుజాగికొ గుకకీ 

దక్ని కూ“, వా a నిక పెం a జ 
జూ = 25 ఏకా కై శ 

తము న శు జా 

గాజకీ-చి = కామం వ కక న్ 

యన్నళేశ్వమయ  యాళముతో భా 
గుఆించి యిట్టను...” భార. శల్నం ౨; ఆ. ౨౩. 

ఇక: య! = ౨ ఆ ౯ 

గణించే. చే. ఆ. క్రి. కలపోయు, “గీ, , ,నాగవర్ణి 
యొనర్చుటనై ee 5 రాజు చు 3, ఆ! 

౧౭౪. న, (కి, 1. గుజటీగాం జేసీకొను. “వుం 

wo ee వ బ్దిం బరుకం' ఇలిచి అ కూం3 

చీచయం నఫహ్రాయుబు గుజించియు భావం బువల 

శ్రీంచియు రనుబు పోషించియు,,,” చెవు. 

వరావా. 3౨, ఆ. ౧౩౦; 2. మితి 

యిడు. “క. నగరిప్రురిపునగరుం ద్యన్నగకీరద, 
యూధహౌొద్ర నానావిధరు.గగభగలు జూచు. 
వేడుక, చిగిింవ గుజీంపరానిచిడిముడి పొడ 

మన్.” కవల, 3, ఆ. ౧౫ 

గుఆికట్టు చే, ఏ. (గుజి4కట్టు.) 1. అంచు. (శర); 

రౌ, ఆ, 50.9 

9 7 

గుణిచేయు = గుణీ సేయు. 

'సలీవను*. ద వ్! ఆం 

గతి 

మక దివి 5% ప ౧౭ వా; 5. సాటి. పోలిక. 
హంగొ 

నుచు? 

చాక 

వ వైరి కల కాంచి చూవెడకొ వలపు 
వాన్ 

చ 

క 

శ ఇటో 
అనా 

స్ట వ్ మల షక షి? కింగలుంయనొ.. కలది 
క జే వడ్త ణా, ఛా 

రా 

షా కొం టన టు జే. 

జా! మిన బం ఈ గనే] పాక 

ఉక” కాకిని జ, ఆ నప 

ఒనుడకిశాకొకు లకీ దిన, 

“డు కంకి యనుళోవా 

బక్చిశే ై లశృంనమున్ , 

నొళ్చుకునం సిని జాయ 

మిన్న మానికపుచండు 

కీ ఆ, రాం 

రువ 

న్ ణము 
ళ్ $9 కిక్ చత క 

చి. ఆజ్జాసరుఃడు తన్ను వర్థితో 

యట గోకి ః 

భ్రూ. ౨, ఆ. ౯౭. వారి డం ౧ అ ౧౬౯ 

(లక్యు పెట్టు) “సీ 
గుత్తంపుగుబ్బలు గుఆి చేసీ వైచెం బమోజకుట్టల 

ముల నొకతె నొకకతె”” కవిరా. ఈ, ఆ ౯ 

కీ" (గుజీషావడుఎ 1. 

గాంచు, " “ద్విం య జాల . 

గజీచి యళింభ నృజించె నుకల.హాకిం 
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డి, మితి. (శ. ర); 8. కట్టుపాటు, “క్ల, వలని రుం చక కనా ణం ననా. నెక్కి 

గడిచేజి వద్దం న మారుసాములం జలపోరి.. గోకిపజచు 
పోరువేళశ, నాదుసతికట్లు నిలుచునా నలిన గుజీవజచు. దే, న క్తి, (గుజీవకుధా- (సే) వర్చ 

నయన. రాధికా, ౧, ఆ ౧౧౩9. వేం మా.  జచుక్ను, నిర్ణయ యించుకొను. క, ద్వివిదుం 

ఎగ ఆ. ౨౦. డశని వ భుని వగం చెచ్చు నె నుషేణండు 

గజి కాండు. దే, విణ, (గుటీ+ కాండు.) లక్యముతప్ప మవోదకుని విళభజించుోొనియెం బననుండు 

కుండకొట్టువాయడు, కృతవాస్తుడు. (శం ర నరాంకకుని గుణీవజచుకొనియ జాంబవంతుడు 

“కు బలిగుజికాండై నిగనిగ గలువలచెలకాయ రాము: యటం రామా, ౭, ఆం 

పుట్టుం గలశవయోధిన్ * వార ౬; అ, ౭౯ చేర 

శుక. ౨ ఆ. ర౯ం. గుజియగు. చే. 
3 

గుణటికొండి. చే. ఏ. (గుటికొండిం క. ఆయము, ' 
జీవస్థానము. (శ. రం); 2, సుజుశున క్రై కొండి | 

బొబ్బ లిమునీదు సెడక లై AF డ,కట్టినగుణికొండ్డు | 

కట్టిన ట్లుండ,చే యెల్ల? డ్రావు దంతి మెసంగు ; గుతిజేయు. డే. స శ్రీ 

ఆ వలల కాయలగతి రిక్త శ్ర కడవ కీ చిక్కుల 

ఆర్ 0 

ఆ. శ్రి, (గుటీ [ఆగు చాలు, సమ 

ర్థుడగు. “మం సరసీజామునికూర్తిభ క్తుండవు 
సంసారాబ్ధికక్ నావయి, దరిం జేర్చ౯ా సతి 
మైనవాందు మురవిధ్వంనుండు నిక బో,పండేల 
కుచేల. ౨ ఆ ౫౧. 

(ణతిశవేయు) వశ 

వజచుకోను. “సీ, పుకువుని జెచటికిం బోవంగ 



గుతి రశ గుతు 

సీయక వించచేంళల గుణికేయనల యు, ”ముల్హ ౫. | గుజులింయే, చే, న వ్ర 1. ఆలోచించు, “సీ. 

కీ; తోం ౨౨ 

గుఆిసేయు. దే సః క్రి. (సణిశ చేయు 1. ఉద్దే 
శించు, “గీ, అన్యరాజిన్యు గుఆి సేసి యరిగె, 

వాణి” చెప ౫, ఆ. ౧౩౬: 8, ఉదాహరణ మొ' 

నర్చు.“సీ “ఫీ పిచందమున నన్ను నెజియ చేవించక 
మద్భక్తు లగదుప మక్ప్సరలకు; గుజీసేయ సీవ 

యోస్యండ వైలివి,..” గ భాస ౭, న్యం 

3 ౭౯; 3. సరకుచేయు. “కని న్నొకయించుక | 

యును గజి ప్కీయక యమ్రైయిం 'జెనకి కలశం! 

డకండు నెను మదిన్.” త క, అ. రల 

శా. 3, ఆ. ౨౧౨; ఓ గణించు, ఎన్ను, 

“మ కరుణం జేకొనిశేని  రారవవదగస్తాత్మ 
చేజేం ద్రుగాంబరగం కేయుదు రాక్శలో నలిగిళేం 

బర్జక్యునారారనో క్కు. రవంక ప్రనిలీన కీటక్షముగా? 

గల్పింతు రన్నట్రిచో, నరయక్ భక్తులళి 

యిట్లు గణి సేయక వచ్చు సర్వేశ్వరా. న శ 

రెడ, 

గుణు, దే+ వి, = గుట్టు. (చూ, గుబుపెట్టు) 

గుజుకు, దే. ఏ, పశువ్యాధివిశేషము. “కీ చతు 
వ్యాధిభేదాభిఫ యొప్వుచుండును నుంగిడి యనం 
జరుక నా గుజుకు నా,” అం, భొం ద్వి 

౧౨౫ (బ్రాం వాల (గుబుక + ముద్ద) 

ఉంబకోొను. డే. ఆ. శ్రి" 1. యశ్నించు, వూను. “క* 

గుజటుకొని కార్యాకార్యము, "తెటుంగక దుశ సరిత 

డయి యహితుం డను జేనిన్, మజిపక గురువై నను 

జను, శతెజుగయగ శాసించునది మహీశుండు 

బుద్ధిన్ =” భార, ఆది. జ ఆ, ౧౦౩. ఛా. రా. 
బు. ళోం౯ా 2. ఆధికమగు. “*క...నలుగడలం 

బడ నవారిశవృష్టుల్ , గుజుకొని కురియంగం 

బంచెను, మణియుంను నయ్యవలుమోంద 'మధువ్రుం 

డలుకన్.” భౌర, అది. రా ఆ. ౨౭౦. ద్వా 

౪, ఆ ౯౭. 

గుజుగుజ్జుః చే. వి, (పాము ఒజలుటయం దగునను 

కరణము “మ,,,.గుజుగుజ్జం చెడసంది బిట్టా 

ఆలునగ్గోరాహి నీయం,మ్రీ కిన్, గిజుం జ్వెవ్పైన 
విధంబు నామనములోం గీలించిన ట్లయ్యెడున్.' 

నైవ రా ఈ ౧౫౫ 

తూమె డికురసమ్యున శెన్ని వలయుంచేగాను 
గాగంగం వెజ్ దండము లని గుజుతింవంగా 

వ నూజుకోల మైన :జాలుం చొమ్మనుబుద్ధి సంభ 

శమం శు తం. టట 
పట్టు. (వాం 

క జే స. క్రి" (గసజుకుషాషడు.. అఖిల 

మించు, కోరు, "ద. ఫలములు గుజుతికుభ్ కుల 

| శెట్టులలవడు లింగనిరంతరనుఖ ముల బస 1 

వా దిగొళోం బం. 

గులుశు. దే, విం (క. గుజుతు) 1. ఆనవాలు. “ఆం,, 

౯శ్వ నాధదేవుతరుణి, గుజుతు చెప్పి తన్ను6 గొలు 

వంగ: బుత్తేర, వచ్చినా:డ జీలకలచె తవకులో 

నీకు. 3, ఆ. ౯ దశా, ౭, అ ౨ ఆఅ ౯౧; 

రై యశము, “గీ సుజుకు గలరాజు మంగయ 

సరవరాజు. సౌండు. ౧, ఆ. ౮౦; ల. విధము, 

“ద _,కొందబు దొమ్షరులగుజుకున నవావో 

యని బడితీడెలవెంబడి *నెగంబాంకువారును. , ౪” 

ప్రబంధ. ౭౮౮); 4. పరిమితి. (కీ దిక్కెవ్వ 

రును లేనిదీనల నురలల్హై కొన్న నీకరుణకు గుజుకు 
కలబె” నృసిం. ౫, ఆ ౧ఈ౨ డై. ఏ, ఆం 

ఏళ్ళు 5, సాత్యుము. కళ్ళ నను జూడ రాండ 

దేచోంయని నిను దూజణికొనుచుందు ననయము 
నాొస్కెనేనరు గలందుకు గుటు లిచా,కనిసీంచెను 

“4 సాం ర్క ఆ ౬౧; 6 సానము, “చం., 

నిన్నెలుక పడక్ మృ గేం ద్రునకు నింపుగం జెప్పి 

తదీయభ కిక, గుజుతుగ నిన్నుం కేసీ, .. 
నా. వంచ, ౧, ఆ, 3౬౮ మార్క. ఈ, 

ఆ. ౮౪; 7. లెక్క, లత్యము, “టా ఈవిటు 
రమ పొమునుటయే గుజు తింతియకాక మాక 

bo లజేమిగు ర్తు విడెమే పదిలచ్చలు...” 
వైజ. ౨ ఆ రాజ; 8. నచ్చ కళంకము, “గీ, ,, 

గుజీ మచ్చ sa గుబుకు య. 

బనయగం గళంకు...ల ఆం. భౌ ప్ర. ౮౦. విణ 

1. ఘనము. “ద్వి. సంతు 
ధ్యనుల్కనుణుము లటంచుం బిల్టుబ్బి , . + నెమలి, 

పొరించొరి నాడెదడు,..” రం. రా అయో 

౧౩౫. పు, ౨౬ వం; 2. 'తెల్టమైనది, విన్స 

నము, “ది. ఇజికఠనంబును గల్టు'జీర్చరి యనుచు, 



గుణుతుమాట. చే. వి, 

గ్గు ఆుతు వెట్టు. డే స క తి 

సజు 

గుజుతుగ నలవరాంకుశము ఖ్యమునులు, కలీకిన 

మా. వలన నిచ్చలు దిలీప 

. వరమ 3, ఆ. 33౭. పు; 8 సక్య మైనది. | 

గుజుతుగ స్త్రీలమక్ మగలకుక" వది 

నిల్కు_డ అందు "లేపు సి, వెయుంగనినితియుంం గలజె, 

యేటికిః దత్తజుపాటు. ..” సా, 5, ఆ, ౧%. 

క్రీ" విణ, చక్కగా: 

మన్యుని; వరకనయు:డు,....” కుచేల ౧,ఆ., 

౧.౨9 

గులుతువపడు. ES వి (గుణుతు+వడు స్పష్ట్రమగు, 

తెలియు. “ఆం బరషతేవనవాసివరి ణామవ శ్ 

కూవవాసీ కెట్లు గుజుతువడును, బ బ్రవ్వానిష్టు వె వెంట. 
ణ్ 33 

బ్రాక సతః డేరుగునా, .. 

౧౫౨. 

గౌరి జ కిం | (గుణుతుఢేౌ మాట.) చ ద్ధి! 

hen కి నీ ఎబుక వీడ్కెడుధన 

మన్నసజుతుమాట, ళభ్య మొః గా, ,.””కువచేలు 

౧, ఈ రణ ఇ 

(గుజు గా పెట్టు ) 

$49 

“క, గుజుతుగ విని యభీ | గుజుముం చే. వి. గింజ, బీజము. “క 

'గుజ 

సులు 
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టు జే. -ఆం క్రి" (గుజుగపొడుచుం 
గుజఆక వైటు. ల్లీ లంక ని నాచ్చిళ ముంచు హూం 

స్! 

కారమాలు నెల్ల గలవెంచుచు పెట్టు తెలియు 

mn వారు. వీచలతాకన చేచునక్టవరవ మడలి 

పోదలణగ గుజుపొడుచువారు.” ఛా. రాయు 

౨రక౬+ 

= జీవుడు కుక 

చ్భాయా,భావితు: డైవపుడు విష్ణు భావించుట 

కున్ ,దా వెరవకి యగ డద్దక్కభావ మొసయగు 

గుజుము లేనివం డగు నెలవున్.”” భార, శాం. 

గ్ ఆ ళం. (సజుము. అవము ద్ర.) భార 

ఆము ఎగ్ ఆ, ఒకరో [నత కృము. (ళం ర 

శ. os ఛా. ' గుజ్జపు:జాక్క. వై. వి (గుజ్జముగాచుక్కుం. అక్వ్నీ 

గుజ్జపుందోంకలం ద్వ వి బం (*జ్రముడాతో కలు.) 

ఛాన్యవి శేషము. వ బంధు ౧౧౨ 

జపం: టం వై. వి, (గుజ్రముగాపీంట. ఎ) చ్యారబంధ 

గముమోంద నుండెడు గజ్జ పుమూతికాయ య్య (క ర 

' గుజ్జపు మోము వే వేల్పు ద్వ £ వి (గుజ్జిము+ మోము? 

వేల్పు) కింపురువుండు, (శ. ర) 

శెక్కించు. “న మనం వల విక్ర, ముమహిమ. గుజ్జపుంచరటా. ద్వ వి. (గుజ్జముగాపెరజు) నర్చ 

కొలది యొజుఃగః దర్శింప €ెకక_ంప నెవ 

ఢోప్కు నంబ్లిసీరేణుకణములం ప. 

చాడు ేరండు దక్కి.నచారివశమె” భాగ; 

రా స్మం౦* ౬రా ౭. 

గుజు తెజు:గు. దే, సం క్రీ" (గజుతు? ఎజుయగు ఆన | 

తెలిసికొను. 

గుబు తెబుఃగక డా్యానీన నీపెనిమటిం దునిమితి, 

వెనుక నెజింగి పొక్కి వడితి వెలందిరొ యచ; 

టన్” ఉడా, రా. ర, ఆ. ౧౦౪. కళా,3,ఆ.౨౬౭.. 

వాలుపట్టు, 

చెట్టు. కస ఇష్టం బలుమాజు నిట్లూము 
లిచ్చుచు ఫీకరంబున గుజు పెట్టుకొనుచు, కన. 
బ్రౌవ్హాణి సుప్లీం బొంది వరిళ్చ. ౫% ఆ, గన్! 
2. మొయింగిం 

కుక్కలు గుజు పెట్టి కజణచునో యని దవ్వుగా | 

నరుగుచులో చెన్న, ౨, ఆ ౨౯౨ ఏ గుజక ) | 

సువ్షరవము, “సీ. గుజక యకంగను గుబుపె, 
ట్రనంగను ఛోఖిలంచుండును నువ్తరవము” అ 

శ్ర ౧౪2. ఇట్లే: గులువెట్టు. అచ్చ, యు. ౨౨౫. [ 

శేషము. * “సీ, ..చిల్వగుదియలు ద్రా దా౭చులు పెర 

జులు గుజ్జపుం బెరజు లచటం, గలవు. లో ద్వాం 

రా ఆం రర 

'గజ్జపుసొరము. వై. ఏ. (గజ్డమ+సొరముఖ్ర స్త 
€3 

స్వరములలో నొకటి, క్రై వకము. (శ. రు 

“కృం,తుములమునను : గుజముం చై* వి (సం ఖమక0 అశ్వము “ప 

కళ్యా 6 బపిలం బె గానిగుఆంబుల గొ తముటున 
==) Ny (రక్ 

కియ్యకొలు పు వెరవు” భార, విరాం వా, ఆ, లాం 

పొందు. 9) ఈ లర 

గజువెట్టు. చే ఆ. క్రి. (గజు+ పెట్టు) 1. గుజక , గుజ్టమెక్కుడు. ద్వ. వి, (గణము +ఎక్కుడు బోల 
"కీ డావిశేషము. “సీ, గచ్చ కాయలు కిజ్టు గానుగ 

శ్రి వ్వట్ల గుజ్జ మెక్కుడు మంటిగూండ్దు, ,.” 

హంస ౨, ఆ, ౧౮౬ 

ఒక సీ, క్రొక్త యా తనుం గని | సజ్జు. డే. ఏ. 1. కేవించుటయం దగుననుకరణము . 

“చ. ఎట్రివారినిం బొడగన్నను గు ఆని... 

వాసీస్ట ౧, ఈ జ్ర ర గుఆక, నిడ్రాభ్వని. (వా; 

3, శ (బ్ర) 

గుట్టుగుల్డు చే, ఏ, రీ దగ్దుటయం దగుథ్య్వని కనుశర 

| “తముంోీః ' గుఖ్టుగు' జ అని" కాట్లకాట్లన దథ్గచోం 



గటు 
==) 

దవిలినచెవుఖం చిండర్హువోవః "విప్ర. రో; ఆ. ౧౯; 

2. MS దగుధ్వని కనుకరణము,. 

“వ, ,గుట్రుగుణ్డున మూల్టుచు, ౪ (ప్రబంధ. 
2౮౮); ఈ నిద్రాధ్వనిక నుకరణము. (వా 

నజ్జెత్తు. దే. అ. (క్రి. (గుణ్డు+ఎక్తు) గుజ్తుకలుగు. | 

cg పొౌడమి గ త్తి ఈల్యోవ్ధపుటము లెడు 

కవికం ఆ, (బా పా పొడమ 

సభ్రెత్రి'ముద్రి,.) 

బాను ఆవని. ఆ! 

౧౧౧: 

| 
| 

న్ = న్ు / 3 ఎ రిం ఈత ళ జి . | 
గుల. ఆ fal) ap త (బౌ Co అ) ని 

ఆం చు స్సు హీ. | 

గులక. వై. వి. (నం గుడికాఎ ఒకరకమైన కాయి, 

గులకరాయి. (శం, ర టాం [ములుగొనుఎ 

గులకరములం, బే, ని. బ* మొలకలు, (చూ. గులకర 

గులకరములంగొను, దేవి (గులకరములుచకొను) | 
“మొలక లెత్తు, ఆంకురించు. “వ. , .నునుంజేమటం 

దడంబడి పులకరములు గులకరములునొన. ..” 

భాగ, రా న్యం, ౨౯౬ 

గులకరించు. చే. అ. శీ + శ. ఆంకురించు, కలుగు, 

EY మలక నగవుల మొగమున గులకరింవ” 

చంద్రా. 3. ఆ ౯౨; 2. చ్యావించు. a 

ఆలరుకమ్తని వాసనల్_ సులకరింవం 7లన. దియ్యని 

"కేచెలు చిలుకుచుండం, గలికి లతకూన యాకొమ 
బలికి నపుడు.” సా, ౨, ఆ. ౫౬; లి. వెలువడు. 

“పీ మునుంగువెట్టిన నేమి ముశ్యాలకమల 
శ్రొమ్లించులిలలు సిలకరించె.” శ్రీడాః ణా స. 

ర కల్పించు. “ద... చక్కెరమోని చురుక్కున 

సోక్కినన్. i మయం కరర కంఠథనాదణేవం 

బులం గులకరించుచుకొ,, ఎ” వసు, ఈ, ఆ. ౨౨. 

గులకరింతం జే. వి. (గులకరించుధా త దృజల 

జంతువికీషము. “సీ, గులకరింతయు సీరుగుట్టు 

శంఖనఖంబు . . గీ, + ఆది దొరగాలిజంతువు లన్ని 

విడిచి” వాంన, రి, ఆ: ౧౮౬. 

గలఫబ. డే. వి. 1. (ఎలుంగులు) పుట్టలు కోరాడుట 

యందగుననుకరణము.* “వ. . , చీమకు" జెదలునకు 

నెలుంగులు గులగులం బుట్టలు నిశికనిజన ఖరకులిశ 

కోటుల స్లో రొడ... స్వా. ర, ఆ. 3౭; 2, 

పక్షులకూత కనుకరణమా. “వ,+ఒటడ్డలారా 

యేలాగున నలితుర్ని పొసాకులంబులై కులాయ 

గులి 

కూలంబులం గులపలు గూసెద రని విలావంబు 

సేయుచు...” నైవ. ౧; ఆ, ౧౦౮ శివరా. 

ర్క ఆ. ౨౧; లే. దురద. (ఈర తాం; &. 

చూార్థము. “చ. జెలండినిం జూపు మంచు. దొలి 

వేలుపురాయనియొమ్లు లొక్క_టన్, గులగులగా 

నడంతునొ,,.” ఆచ్చు. నుం ౨౨. బం ఖండ 

ఖండములు, తునానునుకలుం “వ్రగ్ధర స్తు గు ధ్దుకొ 

సోత్రాచలంబుల్ గులగుల లము pe pT 

ల్ల్రద్దులీలన్”' స్వా, ఈ ఆ రాభా రా. 

యు. ౧౯౧౬ “కు ఆని శ్రీమతి 

యాతి యిచ్చిన మందల విడిచె నతని సిద్ధ 

విభుడు వాండును గులగులలై లావగ్కలిన మై 

విదిలించుకొనుచు లేచె గిదుకుచున్.” పొందడు. 

రో, ఆ. ౨౯౭. భాను. 9 ఆ (శ. ర్ఫ 

గులవ. చే. వి. అశ్వపాలకుండు.. “సీ. గుల్లా మన 

గుణాలగో చనలా గులప యనంగ? దస్ నశ్వ 

పొలకుండు.” ఆం, భా. ద్వి, ౨౦౮౪ 

గులము. సం: గుదము, 

గులాబి. జే. వి (హిం గులాబ్ 1. పుష్పవిశేషము. 

(శ ర); 2. ఆపుష్పములుపూచు వృత విశేషము, 

(వా 

గులాము. దే. ఏ. (కాం, ఘులాక్. క. గులాము, ఈ 
గులామె) దాసుడు దాసురాలు. క ఇత్తడి 

పుత్తడి యగునే, తోత్తుది నగ లెన్ని యిడిన 
దొరసా నగుచ్కే యుంత్తమకులుం. డౌనాద్యో, 
లత్తుప సరిచేరినను గులాము గులా మే, (అడిదము 

సూరకవిచాటువు); 2. బిచ్చము*, “చ. లలనరొ 
యొందు నీవిక గుళకొామునకుక్ జన వద్దు...” 
వెద వ ఈ ౧౨౮౩ చెజౌ ౨) అ, ౧౨౨ 

విణ, హీనుండు, నీచుండు, “శా. వేధం దిట్టం 

రాదు గాని భువిలో ఏిద్వాంసులం జేయనే,లా 

ధీచాతురిం జేసె. శేసినగులా మాపాటనే పోక 

తు,ద్నాథాదులళ్ కలిగింవ చేల యిది కృత్యం 

మైన దుర్తార్దులం, జే RAY తీశులం జేయ నేంటి 

కకటా శ్రైకాశవ ఫ్రీక్వరా.” ఛే 63, 

వేం. ae ౧) ఆ. ౭౬3, 

గులి. నం, ఏ ఈ స్తీ" క మాత్ర; ది, గోర్కీ బాలం 

రాడుకొనుచిన్న రొయి మున్న గు బానియంండ; 3, 

రోగ భీదముం 

దిగడం బం 

కాళీ. 



గులీ 931 గువ్వై 

గులిక. సం, వి. ఆ. సీ, 1. మా శః ; ఏ, ఉండ; కి ౧, అ. ౨౩౯ 2. బోలు, గటిషగాశె. ఊదా 
సోలీ, క్, ఆఒ&బంఎంస్; ల్. ముత్యము. సల్ల కజ్డ, సల్జకం'కా క ల 

గులిబి = గులిమి. అం. భాం ద్వి కక. 'జల్హ కాడు. ద్వం వి (తుల్లశాకాఃడు)  వమియు 
గులిమి. చే, వి కక ర్రమలము, సి =కర్ణ్య మలనామ , లేనివాడు, అక్ించకుంయు. “ పల కాదే మన 

మొప్పును గలిట్ నా గుబిలినా గులిమి యనగ. యింటిసజుకు లదుగ వచ్చని” కేక్కయ, ౯కి=, 
ఆ3. భా ద్వి, ౧2౪, “పు, గిణలా పదము 

గులిమికదురు. జే. ఏ. (గలిమిశాకదురుం. గులిమి గుల్టకావి, వ్వ. వి సూల్లఢోకావి) కొంచెము నీలి 
తీపికొనెడుకదుకు, గు గులిమి తెడ్డు. (శ. ర. బ్రా. రంగగలమొజుపు, “కీ నిజకటీకటి: జెక),_సీలంపు: 

గులిమి తెడ్డు = గులిమికదురు, (శ ఈ తాం బిడిబా.కు కనక శాటిక పల్లకావ గట్టు” ఎహాం. 

గుల్భుము. సం, వి ఆ పుం. చీలమండ, ఈర, ఈ 5౪౧. నావి. ౧, ఈ ౧౫ 
గుల్మము. సం.వి. ఆ. పుం 1. బోవు లేనితీంగ మొ; , గల్చకాను. ద్వ. వి రూల్లఢాకానుు. విలువ కేక్కు_వ 

2. పొద, 8. ప్రీవాము ? వాదయవామభొగమాన ' యనగనాణిము, “పీ ఆబమటించ బై: డక 

నుండువచ్చనిమాంసఖఎడము;. కీ, తొమ్లివిరవ సాదము గాక శాజేని యొకేశుల్ణకాకు గాక. 

ములు తొమ్రివయేశు: గలు నిరువదెయే మ ళజ్ఞ iss +ఈగ న్న్న మమ్లుువంటి వారలు వొవ చెంకజార 

ధో ద 5 షీ హహ శి ఠి జె, ములు నలువ జివ్రరు కాల్వ కును గలసేవ; ర్, చ ది అయ్య వ గ ఈ ౧౯ 

విశేషము కడుపులోవైక్యముచే పుట్టికమాంస 'నల్లసట్టు. ద్వ. విం క్కి, రుల్లశపట్టు) కజుంగు, 
గంధి 6. నైన్యరతణము 7. గ్రామరతుకభట. నశించు. “గీ, అక్మేతోడకుమి వాక ముక్క 
pe + ఆ. ని) క నంజేసి తెన్నించు మని దానిదాసీ వొంక, 

గుల్మమూల లము, సం, పి ఆనం అల్లము శ, "మెల్ల మెల్లనం జే౭సా మెల్ల న © 
లు 

కల్ల జిల్ల గుల్మి, నం. వి, ఈం సీ |, ఉసిరిక; ర. లవలి లి. దిని క ల్రంజేయు. క్ నిర ౨, ఆ ౧౧౫ 

3 ఏలకిజ్ ఉం న్ు విణ (న్. నీ. న్ఎ గుల్మ గుల్లపడం, వై. అ. +కీ/” (గుల్ల గావడం.) ఆవమానపడు 
రోగము గలవా "యా. గుల్ల వజుచు 

గులిని. నం పి చః, స్తీ" 1, సొద, వము; ల, గదరా డ్య. సః క్రీ (గుల్ల వడు ధా చే) 

ఒకానొకయల్లుడుతీ:గ, ద్వి. నిను చేడు ముఖమున నెత్తురు ప్రామి,కొని 

గుల్యము. నం, వణ. (ఆ, ఆ. ఆ) మధురము, తియ్య' గుల్లిపజుపక కొలికికి రావు,” ద్వి. వారిశ్చ, ఊం 
నెనవిః ౧క౬రొ హం 

గుల్ల. వె. ని. (సం. మల్ల కక కే. జలజంతువిశే సుల్లపుటి కె. ద్వ వి. (గుల్ల +పుటిక చిన్న గంప. 

మము, త దృశంఖము. “సీ, ఉలుచలం జెజుక, (చౌ) 
గుల్టల  నమలుచు,,,గీ, ,.తనరుబకవం కులకు ' గుల్హగున్నుము. ద్వం వి. (గల్ల ₹ాసున్నుము) సున్నపు 
3 ఆము 0 ఆ. 3; 2 చింకవందు గుల్చలవలనః దయాకై చైననున్న ము. (చౌ. వా 

మున్న గువానిమై చాచ్చాదకముగా నుండుగుల్ల. , గుల్లాము. జే, ఏ. 1. అశ్వ పాలకుండు. స్స గల్డా 
(వా) “న్, , ,అన్నిశాచరుని నొడిస్కీ కాలు వట్టి ష్ గుజాలగో చనలా గులద యనంగం దగ 

మోందికి నెత్తి చేలతోడ, నొడలు గుల్ల లతి త్తి గా నశ్వ పాలకుండు.” ఆం. భాంద్విః ౨౦౪; 2. 
నుదికి చంపెం”” భా, రా, యు. ఇరా౦. వ్రబోధ., (గులాము) చాసుఃడు. “ఆ. కూలి నాలి చేసి 

న్వ్ ఆ. ౯౯ ర. బొబ్బ పొక్కు. (శ. రు; &.' గుక్తాముపనిం జేస్తి తెచ్చిపెట్ట నాలు మెచ్చ 
కప్పుచివ్ప, శంబూక. (శ ర విణ. 1. అల్బము. ' నేర్పు” వేమన ౧. భా, ౬9. 
“కం ఇల్లాలు మెలంగకున్నను, గుళ్లా సౌ ఖ్యంబు ; గుభాకము. సం. వి, ఆ, పుం. పోత, 
పతికిం గొండంత్రై నక, ఇల్లాలు వ్ నకును. ' గువ్వా దే+ ఏ* 1. అడవిపావురము, (ఈ రు వాంన 
గొల్ల సౌఖ్యంబు వతికి గోరం కనక శేషు) క) ఈ ౧౫ 2. వీ “సీ. పిట్ట ఇక్క పులుల 
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జిట్ట గువ్వ యనంగం బత్నీ సామాన్యమె షి సవ్వగుత్తుక్: చే. ఏ. (గువ్వ +-కుత్తుక కపోతాం మఘ్రీ!. 

చుండు.” ఆం. భె ద్వి. ౯౬ (కురుకుటగుక్య, (శ. ర 

పొడగువ్వ, వచ్చగవ్వ, చిట్గువ్వ, రాగనకవ్య, గునగున. చే. ఏ Ll రవాస్యపుమాటలచప్వుడు. 

ఎటబొండేగువ్వ -గుక్వలలోనిభేదములు. (బా) | (శః ర); 8 నల్లావము. ' సీ,,.గుసగుస ముచ్చట 
గువ్వకరి. దే. వి. (గువ్వడేకరి)  విజృంభ్లి ణము. యన, సల్లావసంజ్ఞ మై యుల్ల సీల్లుచు నుండు. , 

“మ, . నిర్భరగతి చ్రాలునమ్తభుకరమ్తులు గువ్వ | ఆం. భా. ప్ర. ౧౧౭; 3. రవాస్యపుమాట. “న్ 

కరక టు! భోజనుశా. 3, ఆ. ౨౬.| వేరి చెవిలోన గుసగుసల్ చెప్పినట్టు, మోవామున 

గువ్వకరిగొనుం దే. అ శ్రీ" (గువ వ్వకరిగాకొను ఆతిళ : వానివెక్కి ట మోము: జేర్చు” శశాంం ౨, ఆఅ 

యించు “'ఈ ME re వచ్చి కగునె. ౭౭. 

నీకు బుణ్యవాహిని నిటు వ్యాకు చ్చితి పని వడి గుసగుసలుపోవు. డే. అః (క్రి. (గునగునలుషాపోవు) 

నందజు) గచ్నకదలినట్లు కరిగొని తిట్టన్*”” జ్రై.| గుసగుసలాడు, “వ నిన్న మనము విన్నది నిజంబై 

క, ఆ, ౭౨ వరావా, ౧౦ ఆ. కం. తోంచుచున్నది చూడుండు చూడుం డని గుస 

గువ్వగుత్తుకం చే. ఏ. (గువ్వఢకుత్తుక) ఆశ we గుసలంపోవువారును,..” ఊ రా, జ ఆ. 3౮౨. 

గలుగుహీనస్వరము: “కం. .కూడు లేకయాణశటం | శుకం ౧ ఆ. ౧౦౮. 

గులిలపడువకండు గవ్వకుత్తుకతోడన్.”పాండు* | గుసగుసలాడు. చే, అ (క్రి. (గుససనలుణాఅడు.) 
5, ఆ. ౨౦ రవాస్యముగా మాటలాడు. “వ, ,.మాటిమాటికిం 

గువ్వకుత్తుకవడు. ద్వ ఏ. (గువ్వగుత్తుక చా వడు.) సీర నగొరవి విరిగుత్తిపె వ్రాలి యెగయుంభసలవం క్రిం 

సల్లు, “ద్వి. నెవ్షగం గుందుచు నీరసాన్న ముల, గ”మపుస్సమంజరులు గ్రాయుమునలం బని గుస 

గ్రోమ్టి బల్తునె గున్వకుత్తుకవడక,” ది. వారిశ్చ. గునలాడుచు.” రా, వి. 3, ఆ. ౧౧౮ ముకుందం 

ఊ ౧౨౮౦. వం, 3, ఆ ౨౪౫. 

గువ్వకొను* చే. వి (గువ్వ+కొను) గుమిగూడుట. | గుసగుసలువోవు. చే. అ. క్రై (గునగుసలుషాపోవు.) 

(చూ. గువ్వకోలుకొనుఎ గునగుసలాడు. “క, మెత్తుమగదె మన 'మెపుడుం 

గువ్వకోలు. దే, వి. (గువ్వగాకోలు) గమిసూడుట, | _ ద్కిలోత్తమచక్క_(దన _మీత్కలోదరియెదుటన్, 
(చూ. గువ్వకోలుగొనుఎ మెక్తబడె దానిచెలు వన్కియక్తణీ గుసగుసలు 

గువ్వకోలుగొను దే, అ క్రి, (గువ్వకోలుగాకొను) వోయి రచ్చర శెల్లన్,+” విక్రం 3, ఆ ౧౦౭ 

గుమిహాడు. “గీ శయ్య చుమలు చుట్టణాం కేవల. _9) అం ౨౨౯౦ 

గన్నక"న్ని,చిలుక నెడంధాసి యేరీతి నిలుచు | సహ, సం. వి. ఆ. న్ర్రీ* ఓ. కొండయందలీబిలము; 
వాడ, చెక్క_డి వివేక మన మం శ్ర లెల్లం గదిసి ది, జల్చమ్ము 3. వాదయము; ఓ. దాగుట్య లీ. 

కుపలయేం చ్రునితో గువ్వకోలుగొనుచు. గ్ చు 

మానుమో మానా మని తెల్ని,,,” శుక, ౧)ఆఅ* సవాము. సం, వి, ఆ పుం. గుజ్జము, 

రజల, ర౬ఏ. [౧౦౯ | గవనోశయము, సం. వి, అ, ఫు 1. పరమాత్మ 2. 
గువ్వకోల్క్కౌాను = గువ్వకోలుకొను. స్వాం 3, ఈ| ఫింబోదిజంకువు, విణ, (అ, ఆ అ) గవాయందు 
గువ్వకోల్లొను=గువ్వకోలుగొను. శుక. ౨ ఆ ౧౦౯ | శయనించునది. 

గువ్వగు త్తి. ద్వ వి. కపోతాం మ్రీళ' ఆం. భొ* ద్వి, గహినము. సం, వి, ఆ న అడవి. 
జ (బ్రా. వా) గుహుడు, సం, వి అ, పుం. పే, కుమారస్వామి; 2, 

గువ్వను త్రిక, చే, వి. కపోతాంమ్రీశీ, “సీ, గువ్వగు త్రిక | _ ఒకనిపహాదరాజు. 
యన నవ్వగుర్తి యనంగం జనుం గపోతాం యు గుహేరు(డు. నం, వి, ఆ పుం కమ్మరిః విణ. (ఆః 

Me అం, భా భా. ద్వి జే ( పాం క్ష అ ఆఅ రఖవ్నీంచుచాండుః 

జ లం ౧0 గువ్యూకుయుః సం వి, ఆ పురం చేవయోనీవిశేషము: 



గువ్యూశేశ్వరుండు. నం. వి. అ, వుం. కుబేరుడు. 

గుహ్యు 

గువ్యూదీవ (కము, సం, ఏ. ఆ, పుం, మినుంగుజుఃబురుగు. 

నగవ్యాపువ్పము. నం, వీ, ఈ కుం, రావిళ్. 

గువ్యాము. సం వి. అ, పుం l. వంచన శ.. 

తాంబేలు, న 1. వకాఎకము, 2, మూగి; 8 

ఆందుగులఅకిం 

గులిక్షం నం. = గులీక 

గులిగ. తై వి. {స౫ నులి కాం = గంలిక, 

పుం పువ్వుమున్నగువాని 
t 

గభచ్చుము, శం, పి, ఆ 

సత్తి, సచ్చము. 
గుళ్ళు, చే, వి. బ. కంజెనగుడి యనుచాల శ్రడావిశే కూండుకావుపు, చే. వి (హండుషాకా 

వము, (రీ స. కుప్పిగంతులు పిడి గు భుళాటలు పిసి 

దీవ్చలు నొబ్బిళ్టు 'హావశాలు. సస జట దాఃగిరి 

ము చ్యుచ్చులు నోడిచై,లం = 6 a 

08. 

క, స్త జ, అం 

గూ, 

సండ్ర జే. మి 1. ్రద్రహజహంక. (శ ర) 
2. కడుపులో కవన ారము (హా . 

గూండడ్రించే. జే. అం శ్ర l. (సృడ్డసాబు కూయు. ' 

శ ర 2. కడుపు ల వా. 
కడుపులో సూండ్రించి గూండ్రించి వమునము 

వెల్లి నది. 

గూంటి. వై. వ. (నం. ఘృష్టిక) వంది. (శః ర) 
గూంటిగువ్వ. జే, విం 

రాల్నినవక్నీ,. 
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దీవకు ము: ఉంచుట శేర్పజచిళసంట “గీ. కన 
గ్నవాంబున యాంటి ౧ బైకు 

ఏ ఖీ కుక. 3, మిం వెల; 8. చే, పంజి 

పలేలి మాం 

దలుపుమూాలం, 

త్రూ 

కము. “కం కుం 

గులపెళుపాటః జోకు, 

గి జ £2. ఆం, ది. ౧ 

ఉడికి (క. ర, : ల, సుబోచనమా మొ పెటు 

6 

౧౫ కం 
= ల 

లానట్లుగ: సన. హా 

వ er 

చప్ప. నీదో 
EE “కీ, తెగిహూ=డు ౩ కాశక్షు “జేచ్వ 
జీరుచే విన్నాం గొడ లేన మెక? బం ల" ఎచ్చం 
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గృభువు. నంం ఏ. ఉం పుం మున్నధుందం. విణ, (ఉ కమా (అమకకవషా జాతకము ప్ర మ విరా 
కామించు వాదు. | (క్- సిన్. గృహించుజాఃను. 

నృభ్నువు, సం. విణ. (జ్ర కోటి. గృక్టాణ్. నం క్ర గృహించచున్న. 

గృధ్యము. సం. వి. ఈ న కోక విణ. (ఈ. ఆ. అ. గృక్టనుడు. నం. విణ. (ఆ, ఆ కృ (గ్రహించు 

కోరందగినది. [కోరిక గ_2 చున్నవాండు. 

గృథ)ము. చం. వి. హొ. హం ఖే హరిక. (అ. ఆ ఈ; ' క్యా స౩. షి. ఆ, క శాఖానషరమా, పీట, 

సృష్టి సం. వి. ఇ. స్త్ర ప ఒక సాడి యానినయాస్త; గృవ్యాకము. నం విణ, (ఈ ఆ అ శీ ఇంట 

2, ఒకబీడ్డశు గన్నేప్రీ కీ జ 1 . నూందునదిె. (చపెంఫుడుమృగ మా పక్షీ మొ Sp a 

గృహాకచ్చ నము. సం వి, ఆ. పుం. సొన్నెకల్లు. వరాధీకము ఇతరులయాధీనమున నున్నది. 

గృవాగోధ. సం. ఏ. ఆ. వ బల్లి ఇకో: గవ గవాము. నం. వ ఆ. పుం, 1. సెంపుడుమృగము 

గోేధిక, గృవాగోలిక , మొ వనక్నీమొ 2. ఇంటిలాని నియన్నిహోత, కము. న 

నృవావతి. నం, ష ఇ. పుం. 1. గృ్యవాక్లుండు; 2 మ స్థార్తకర రృబోధకగ, గ ంఫవిెేే మము; స గుడము. 

కర లే. యజమాని; జీ. కృషీవలుడు; ర్. ప్ (we ఆ. అ l. ఎ్యహీింద డినద 2. 

నత్రయాగము చేయుచారిలో. (బ్ర థానుఃడు. '  గృవామున 'పెంవలడురున్ను ప (దృుగపక్యూడి) 

ప (ఇ. ఇ త్నీ. ఇ) గృహమునకు 1 యజమాని.' తీ ఇంట నుంయునడి; ఢీ. అధీనము, సీదమెనది 

Hol కా 



గంట స్టిక్ డడ 

~~ టికః బూ లొనంగి చొ, ల్ల ంటి గజుక్కునం 

గింటరి. చే. విణ. (గెంటుశ అరి సీరుండు. “రగడ. డిరుగ,,. విజ ౨ ఆ ౧౩౪. 

ఇెజబివుదు కూరులును నన నయం ెంట'గెంటు, చే. స. కి, కే. (తోయు. అక్ష మేటిశేద్రిమ 

రులం,. పీన. శకుం 9, ఆ, ౨౨౫ రుల క ఊఉ రోం౧, మ చో 
| 

ఇింటనసము. జే. వి. 1. కౌరపాటుమాట. “గీ. ఒవ్వు| 2 తీర్చు. “ది. గెంటబక యాయవ్వు గటి యా 
ింటన మక వరితో కశీకుజ.” ఆం. భా పృ. తుబువ, బంటు” చేలక పాయమ కోవ, ము... 

త్తి కాది నా స 
౧౧౭; 2. కఠినవాక్కు “రి అనుచు ననవింటి ద్వి, వారిశ్శ్చ. ఉ. ౧౩౭౭. వం; 8. వయు, 

చెనుదంట నాడళాని, గెంటసము లాడి...” “చ ఆరదం బొండొక బెక్కి విల్లు గొని 
వను. ర ఆ, ౮౪. ౬; ఆ 3౨30౦. విణ, పంచాన్తంబులం ఇంటి భా, స్కరపౌక్రుం 

తీశ్షము; కూ రము. “సీ. పరగించు నవ్చటవ్పటి. చెగలించి...” జై. ఓ అ ౧౦. వి 1 
బి = త క్ కిని గకైమై గంటనం బైన శే కే గంటిచూపు. (తిసు, వ్యవ:ావాని నోక్కగెటు 7౦ 

"విజ, ౧ ఈ ౧౧౮౫ టుము; 2. చలనము. “అ. వడంతి కలె 

గింటించే. చే. గ. కి (గంటు. థా. శ్ర) 1. తజాతిపతిమకుం జక్కి_లీ, గింత నాదుధృతికి 7గెంటు 
er) UY @ uy 99 

కదుపు. “వ. ,.అయ్యవ్వ కూంతు చెత్తుకొని మరల లేదు” కళా. 3, ఆ. ళ౫ 

నస్కం౦, పుం ౧కు రి షాప్పు. ‘ty ళు భువె పోవు, వె తొలంగు యర్ జంట వదలక తిరుగు 
గో ad టా 

యుంటకు నార్తులయావద్య గెంటింవయగ ఫలము మోవంటిచెలుల, 'వెంటం దిరగెశుభాగ్యంబు గుంటు 

౨౩9; త. ధ్యరనముచేయు. “శా, ,,.మత్సురిం;| యి? మింటి శేయుండు మిరు వాల్చంటులారగో 
-7ంటించం. జనుజేరం బోలుదురు,..” భాగ. చంద్రా ఈ ఆ ౧౬౯, 
౧౧ స్మం. డా ౮౮౭; ఉఓ వడంగొట్టు “క. 7ెంటువడు= గెంటువడు, “క, ,,వవనజుండు గదా 

లె 
కంటకులం న్భపులు కూడయ, మింటం గంపించు వాతి నొకండున్, గెంటువడకుండం బిను:గుం 

యం శ్ర మీనము నోలన్, చెంటించి మనము 'బెంటలం గావించె దివిజబ్బందము ఫొగడన్.” 

వాలుం, గంటిం జేకొంటి మకనికరుణన కాజేల చ్రై* 3, ఈ ౧౦౫ 

భోగ. ౧ స్కంం 35౫౯; ర్ క్రీడించు. (క్ట వల 

రాజు నిన్ను రూపును గెలిచినజీమూాళ వాకు 

గెంటింవయగ లే కలఘువమతి నబల నొంచెదు, 

పలువురు వినికేని బంటువంతము డిగడే.” చ్యా. 

% ఈ ౧౩౩౨. ' 

గంటు, డే. తం 1. చలించు. పా. 

ర గెంటిన గెంటడు,,, 

వారిశ్చం య్ జ, యది 2, ఫోప్ప. “ట్టా, __వూన్సి 

రుట్ , “గెంటక యుండ. ట్రోవు... యం ఎలి 0 

ఆ ౧౨; 8 కడచను. “గీ, ..నూక్నయావనము 
దనకు గంటి పోకుండ... ఏ పు, ఇ, అం 

౧౪౭; ఉ. సంకోచించు. “సీ, వనిక సీమలు 

కాంతి శన యొందు లే దని గెంటక ద్విజరాజు 

నంటవచ్చు.” సాం ౨ 69, ౨౦౦; ర్, తొలంగ; 

రద్ద “టాం గెంటనిప్రేమ మేను పులకెంచె గిరీ 

గిందటేెము. దే. ఏ. జంట'నేంతవ స్త్ర ము. “కీ వకాం 

బట్టుజిలుంగు గెంటెంబుతో డం” స్వా ౬) ఈ 

౧౦౫౨. విణ, దట్టము, ఆధికము. “జ్ఞా మదిన్, 

గెంటెంపుంజల మువ్పతిల్ల ,*” స్వా ౫ అం 

౧రః 

| గెండె, వైం వి. (సం. గండక కః ఓకజాతి వేం, అం. 

భాం చ, ౧౫౯. ద్వా ౧, ఆ ౨6౦. 

'గెస్జలి. చేవ. (గోలి4-గేలి) మిక్కిలిగేలి, వరిహాసముం 
(టా “గెగ్గలంి ఆని చే ర 

గెచ్చె, జీ. an FEST ఆర్ష స ఫుల్ల రుజు గెచ్చె 

శాండెయం బోమడాయ.” పహూంసం ఈ ఆ. ౧౮౭. 
ళ్ 9 

(బు: "పాం గై ముదద్రి పొం 

గెడ. చేవ, 1. సమావము, దగ్గజు. “క్క విను ప్రద్యు 

మ్నాదిభీవ్య _త్తనయుల”డ వైన వేకతంబున 



గక 

నేకా, సనమున నుండుట దూవ్యం, బని యయుః 

గుము...” భార. ఆర 1, ఆ, 3౨౦. ఆము. 
గి ఆ. ౧౨౨; ద్ర లోవల, అంతరము. “చ. తవు 

కమ ెచ్చెలులు, దారును నెవ్పటియట్ల యాబః 

జి క్రమ వీసీవోక వాంచెడం దామరసాక్షీయు 

రామచేప్పుండున్ , సముచికలిలమై వివధచారువివిి 

రము ల సల్చి3,.* నిక రా ఆ ౬౨; శ్ 

చెలిమి స్నేహము, (చూ. డక తియ 4. జక. 

“కీ, ,వెలిమావ్రగెడల వాగెలు ధరించి, నొగ 

లపై వారి యొప్ప...” భార, ఉద్యో, ర్క ఆ. 

౧౨౫; లొ. పోలిక పగివి “కం దొరయు గెడ 

బోదు సోలిక, ౪ వః ఈ ౧౬; 6. 

ఒకానొక వేంబపాధనము. “క. వడదోట్టశు ముప్ప్ 

భ్లరు నజిదంబులు 'వెడందవాతియలు:గులపొదు 

లున్, దడవిండ్హు: బందిగోట్లను, గెకలున్ భరి 

చి భటులు వెలంకులం సెల్ జల్లా. కీ 

ఆ. (కర 

గెడక తి తియ. ద్వ షి (గెడడాక త్తియఎ. చెలికత్తె, 

స్నేహితురాలు. “చ, మెల పొవపించి తీవలకు 

మేశుల,. , పెక్కు_రే, ఖలం దమకోడ శాడుగెడ 

కత్తియ క గయిసేసి రామనిన్* కు సం, ౯, 

ఆ, ౧౦౮ 

యు ~~ 

కా 

గెడక త్త గడక తియ. 

గౌడసూడు. చే. ఆ. క్రి. గౌక4కూడ్చు 1. జత 
వడు కవియంం “కం గెడగసూడ దీని సీకని, 

యుొుడలిషయి౨ బెట్టి కాల్చు టుచికం బరయన్.” 

భార. విధా* ౨, ఆ, ౧౨; 2, రకిహను, మిథున 

కృళ్యమునం గలియు. “గీ. ఉమ్హకీ తాన్నకబళము 

లొకండు సూప బవలొ రాత్రియొ గెడహూడ 

నవసర మన్కి దాని కుక్తర మొక లశాకన్ని' 

యిచ్చె, నధరబింబంబు విజిచి సంథ్యాగమ మని.” 

చెప, ౯, ఈ ౧౮౪౯; 3. "వెంటంబదు, వెన్నంటు* 

“కం మిన్నుదలం బాజె ఖగవతి, యశ్ రం. 

బాం దొడంగె నవనియ ద్రువ నే, మున్నో తా, 
మున్నో యని, వన్నిదమునపే గెడసూాడి న. 
భంగిన్ * భో. 2, ఆ. ర౨. 

గెడసేయు, ద్వ. ఆ క్రీ. (గౌడ? చేయు కూర్చు, | 

గెబ్బుః యు. జే, ళ్ 

అ, దే, ఏ. (క. జ) 1. రేఖ, గీత. 

కలుపు. కక్ష కడాచేడ్క_ తోడ సీకుం, నొదు 

కయ్యెడు నంకేకంటః నరస గట. గలజే, జడం రాధిక ౧ అ ౫3. “వీ, కట్టి కచకుర్తై 

గల 

“ాజశేయుము 

హా, 

క్ నుం 

"గా ర్తికేయువితోడకో ఉ. గ్య ఈ ౧౫92 

జే గెంటి పయు, సజు: 

3 “"దుముంగాః 

వుండు నె సామాన్యుండే. 9 శ్లక్ర 

శాంగి, వసీమి: 

ఉహు. కో ఆ ౧౫ వా 

క్ర] చెలి 

మబ్బు బలునుబ్బు వడి గెబ్బురుచి నబ్బుకం బొనం 

గెనువసనంబుతోడ.” కాళిందీ, ౧ ఆ ౧0. 

విజ ౧, ఆ. రార 8 చంపు. “షీ అలమబ్బు 

వెలింద్రా, బృుపాలగ బ్బుగ లయుబ్బుకల బెబ్బులంల 

"గెబ్బుం దరల కొక డుం చంద్రాం ౨ ఆ, ౮రా 

ఊ రా. ౭, ఆ 3౯౧. వైవి, (నం గర్వకి* 

పౌ, గబ్బో గర్వము పొగరు. “సీ, ,,కావ 
రము గబ్బు. గీ, నా గర్వ మొప్పుచుండు.” 
ఆం. భె, చ ౧౩౨౨౩. 

“పీ అ 

చాసీ మాయ నంగీకకింవనిధంగ వసనంబు నట్టక 
లో 
వచ్చువాని”” భాగ ౧. న్యం, ౫౧౧౬ (ప్రాత 

వ్రాంక చ తులా. 'అంగీక8ంచినభళంగి వో రం 

నూ ని. ముద్ర. పా హంస ౨, ఈ ౨౦౯ 

2. ఆకారము, రూపము. (చూ. గజకట్టు.) తి. 

[9 సున్నం “దగ. అనపోరు 

లోన, వసిండిటఐకము 

ముయం* వర్షా. 32౮ వ (జో 

గేఆజనాసి నాజి 
UU 

పెట్రా బ్రావాణో త్త 

7 

Fa దే. ఆ. (కి (గఅ+కట్టు.) ఆకృతి గలుగు, 
పఫేర్షడ్యు "సీ గెజకట్ల్టుకొని పుట్టు నెజపూవ 

ర గడు సన్ననీలుచున్న కొనుతోడ. న 



గలి 

EPE 

న 

పోంకంక చె 
మ్ వ 

స 

ఒంక తె వెళల ఏరి 3 చంచ 

లగి ఆ ౧౧ 2, 

రన గెల్చు 

$9 శిలునకి ఏనముల్ * 

(క. ర. పొం 

భో, ౭, ఆ, 50 లిం 

గెజొను, దే అ క్రి. (ౌజిషకొనుఎ రూవకుందు. | ఇఇంప్ట చే. వి (గౌలుచు. థా.) విజయము. i 
కస్త క్రై భంటీమాపున గెజిగొన్న స్నా గేవంగి 
జేసల కన్నదము లగుచుి ఉం వా. ౧, ఆ 
౧౫౧. న 

శిల. బే, వి. వండ్దయొక్క_ కాని కాయలయొక్క..కాని | 

గుత్తి. “జా 

త నవ్వురన్ = '' ఆము, ౧, ఆ ౬౯. | 

విసించేు, చే. సం క్రి. (గెలుచు. ధా. రై) మున 

స్ట్రా “కక్ష  .రిపించెద స వతు... శుకం 

ఏ, ఆ. ర. 

లివి, చే, వి, 1. ఆనందము సంతోవము, “మ, 4. 
వ్రీయానిం గూర్చక మరుం డెంకయున్, గెలివి 

జట. 'బెండ్డిఎడియము సాగింపక్ మదిం 

జాచెనో.” చంద్రా. ౮, ఆ, ౧గర; రై ఆనంద 

మున జేయు శేక; గొడవ (చూ, 7లివివాఃడు. 

ఛెలివిడి. చే. వి. గెలివి (శ ర) 

గెలివి వాడు. దే. షణ. (పీవి? వాడు అఆనఎదాతి 

శయముచేగోలచే మువాండు, రవణుండుం 

“కీ __శెలివివాం డనలోను జిలంగు రవణుండు 

అ తస భా, కృ. ౧.౨ 

చెలుచు. చే. అ. క్ర" 1. జయమందుు విజయము 

గను. “మ వినవచ్చెక్ వినువీథిదిక్కున సుధీ వేద్యం 

బులై యిం దృవ వ్యావాన విల్లు పురంజయా మను 

కకుళ్లా గెలు మన్య్యాక్యముల్.” కరు, ర, ఆ. 

౫; శు ఫాకాంతుతో ఫోయి రమ్మను. “ (పీక. 
గీ, ..జకలోనిరత్ను మింద తళ్తడు, నిచ్చి తెల 

'తెలవాజంగ వచ్చె గెలువ్రుమనిలజా యంచు 

దీవించి యనుపుటయును*ిరౌమాః ఇ, ఆ, ౧౯౮. 

న క్రి" 1. జయించు. “సీ వాద మొనరించి 

'” అము ౨, ఆరాక “గీ వూ 

పట్టంబు చాల్చ్పుము పొడిచి గలుముి. భార. 

ఉద్యో. ౪, అ ౧రజ; 2. పోగొట్టు, కక 

రోషము గలిచినజనుండు వి, శేవస్థితి దివిజపడము - 

జేకున్..*” జాన్నావీ. 3, ఆ ౭౭; 3. కడపు, 
పుచ్చు. “క కంకుం డయి ధర్మ జాడు వల్కలాం 

కుండ్రై వాయ్యజాడు బృజవాన్న లయ ని,శ్శంకుందు 

పొద్ధంమ నాయ గో;కింకరున్తై కవలుం దొల్లి 

గెలిచి... 

గిల్ సుగంధి కదళీవనప ) క్తుల | ఖపు:గంబము, ద్వ 

-7గృం వాదికుమా.” భార. ఉవహ్యో. 3, ఆ. 3౪౦. 

“ఆ, వలువు కొకని గెబుపు గెలుపు గా దోడిన, 

వాడు గాం డికేండు వారి కాణి” మార్క. రా, 

ఆ, ౧౨౭. 

ఇ, వి (ైాలుప్రుశేకంబము విజయ 

సూచకముగా నాఃటిక స్తంభము “వ., . గండ్రాజా 

దుండగపుకాచతండుబుల: జిండి మంజాలగ్ర్రావం 

బులశెలంకుల గెలుపు:గంబముఖు_ నిలిపె” 

వరావా. ౧, ఆ. ౨౦. 

డు. డే. విణ. (నబుపుశూకాయడు 

జయించువా(డు, జేత, “ఆ. అలం వేల్చురాచ 

అచ్చ+ యు. ౧౫౨. (వేల్పు 

రాచగెలుపు కొడు = ఇం చ్చ జిత్తు) 

గెలుపుకా 

శెలుపుకాయడు.' 

శెలంపుకొను. చే. నః క్రి (గౌలుపు+-గొను జయించు. 

“ఈ కలువల గండురూలం దొలుకారుమెణబుంగుల 

.4. గలుపుఫొనంగం జాలు మృగ నేక్రయపాంగ 
“= 9 

నిరీక్షణద్యుతుల్ . విక్రం క్క అ, ఒకరా? 

గెలుపు పేరువజీరు 

ఇపృబంధ. ౧౬౦. 

గెలుపుబాస యొ డయండు, 

శిలుపుచాసమొడయండు, ద్వ, వి. (గెలుపు బాస+- 
ఒడయండు-)కవ్వడి, అర్జునుండు. జేంక. డేవ.౨౧. 

శెలుపుల చ్చి. ద్వ. వి, (గాఖపుశలచ్చి.) విజయ శ్రీ, 

జయలక్ష్మీ, ప్రబంధం ౧౦౪౨. 

గేలుపుసిరి = గెలంపులచ్చి, యః ౧, ఆ. ఒక 

గెలుపోటములు. దే. వి, బు (గెలుపుళపీటములు) 

జయావజియములం, పీన, శకుం ౧, ఆ. ౧౬౦౪ 

గెలువడి దే, ని (౫లుచు?వడ్సేు జయము. ఆం. 

భా, ద్విః ౨.౨ ౨ * 

గెలువము. డే. వి, (గలుచు ధాం గెలుపు, జయము. 

“క, ఈగెలునం బీబుద్ది యేరికిం గలదు...” 

కకు. ౧, ఆ. ౧౮౭. “గీ, ,, జయము, గెల్పు గెలు 

వడి గెలువము గెలు పన దగు.” ఆం. భాొ+ ద్వి 

9.౨ 2 

గెలు ఇ గెలుచు. (జయించు) “న, ,. గల్చినబో 
దీళ్వరుండు, ౪ మైమం ౧) ఈ ఎః 



గెల్ప G9 గరి 

= క జ్ ౫ ఒక్తీ శిల్పరి. దే. కణ. (ఆకె) జయి-చువాడు చచ డేవి 1. పొజ్టిఎకై “స. వాముమహాషీయ 
స్త్ చాలా 

మ డ్ ” శ అన ఇ2 థి గు త కుకు గెల్సరి కన మెకు- టోటె, టీ వజఃం శౌ జా యవల, ల, అం, వ్యా డిం 

* ళ్ న వెన్న, ఆ. ఉఇఉరదా (చౌ. సాం మ్ కక; 2 బై మహిష, ౪౨ జం తకం ౧౦. 

ముది గజశెలద 2. వి, వె వెలబ మా చెండ్దమొనువ 
న్ ఖ్ wm నంచు = 7లిపించు. “జయింవ=జే వం “కా, దూడ (కుక శాం 
నేడు గ,ల్పి3చి పె...వృఫాం 3, అం ౫౭. కాకు. చే వి, ఫే 2ఛావడ్డం ఇంచుమించు నాలం 

అటో 

pd టై. చ న్ 

జ పా కా సాహు “9 CF హా వ "= గెల్పుకొను = గెలుపును, "సి, నిను పొని, సచెపెచ్నుడే. విస నే చచ పెయ్య) ౩ందమమెంచుగా 
న్ు £ ny ల శో pra 

వాండి నొనైెడ్ వేయిచేకులఆని గెడసినబలియు ! ₹ండేడఆండునేచ2దూడ. (డె 
భి 
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గెలిచె, అచ్చ. నుం ౧2౭. శీయము, నం, వి ఈం వ గాక 

గెల్లాను. చ్వే. ఆ. శ్రీ (గెల్లుసాఆడముం చలిందు! అ. ఆఅ 1. పాకందగినన్వి ఏ. వాడు: 
కదలు. “వ, ,వ్భాదయమాశందకందం బచకండు గం, జే వి పీవి. (జా) ' పే. త్యాశుక్న గే3కంత 
కంబు గకారవిందంబునం దమ యస్క్మును టికి గణాచా3..* శుక, ఏ ఆ ౧౮ (చొ 

జబ్బే ఇెష్కున వాత్తించి చుంకంబు మోస, పా. శేశికంకజికి ముద్ర. 7. ఉందుకవ్వటి 
చూచుకంబులం గదిముంచి నఖఎబుల హాబుచు, గేలో నకుకటులు”" సకం పొం, ౨, ఆం 3౯ 

మెల్ల మెల్లన ెల్లాడుక రకమలంబులః గనకమణే శే, వై, వి (60, శే, కం శి *. వేళాకోళము, 
వలయంబులః ముర యన, భాగురా... కహోసము. “కం మేశై వచ్చిన మెత్యుకుకాల 
స్మ. 5౯౬ వళతః జేసి గీడు కదిరిన నకనింేలియొనర్చుచుల 

బెల్ల జే. ఏ. ఉపుకప్పం (శం ఈ చూ) '  జూాతుర్కు నాలినతులమాట లంక నమ్మం గలడే.”” 

గెలు. దై. వి, (నం. ఘర్షఎ ఓ కలకలధ్వని వోంచయు, భో. ౪, ఆ. ౧ఈ౪య, ౧, ఈ ౧౫. 
33 | జ 

== గెల్టన రొద యన... ఆం. బౌ క్ర శలింయే, చే స, క్రి. గేలినేమ్సు పవసించుం 
౧౨౧; 2. చలనము, కదలిక. (చూ. "గెక్టాడుం sa చంద్ర ,శతముల శీనించుచాయం 

గెల్లువడు. వై. ఆ. క్కి. (గౌల్లుశేవడు.) విజ్భంఫ్రించు. శె సేసి” ద్వి. వరమ. ద్క ఆ ౧౫ పు, ౬ వం 
క ఖీ వ్య ఈ ml eo జర్ వి నె న్ా కం వక్షియలం చనా న బల్కమెల్ల 9 బెల్లగిలః గేలినొట్టు. ద్వ. సః కి (నేలిశానొట్టు). వరివా 

జొచ్చి యుొంకయ నలుకన్, గెల్లువడ్ నుర  సుచు. “ఊ,,.రాజాల గణీంవక తెట్టుచు శేలి 

వహుంకృతి, మల్జడిగొనం బ్రజల మాకిమసఃగః'  కొట్టుచున్.*” పాంచా. ౨ ఆ. ౫౨. | 

దొడంగెన్.” పద్మ, ౭, ఆ. ౨౩౮. గేలిగొను. ద్వ. స క్రి. (లి హోకొనుఖ మివాసించు. 
ణ్ fd ఇంద్రుడు సనుచెంచి మేల యచట, దుని 

గేండుకము. సం వి. ఆ. పుం. కందుకము, బంలి. ' మొద వనిన నమనుజాధివతి తనకోర్కి సెప్పిన 

“-శేందుకము సం. = గేండుకము. నేలిగొనుచుః జనియె... భార శల్య. ౨ అం 

చేదం వై. వి, (సం. కేతకీ కం గేద ఓ మొగలి, ౫౧% వారి. ఊ ౬ ఆ ౫౩. 

శౌట్టు. “నీ, గాలికిని బూచుగేదణికరణి నన్నుం) , గేలి చేయు. వై. నక్కి. (గేలి చేయు) వరిహా 

గాన్సు లుడిగియు మాయమ్మ గర్భ వయ్య.” సీంచు. “చ +++ అసి ీప్తలు,** గేలివేనెం గడు 
పార్వ జ, ఆ ౧ఇ౧ర్వ్యా 2 మొగలిపువ్ర్య్షు. వ. ++ .రథాంగపతంగత తారుణద్యుతిన్ *” యళ 

కోగంటి మాపున గెజగొన్ని సన్న గేదంగజేకుల | ౫% ఆ. నగగా" 

కన్నదమ్లు లగుచు.” ఊఉ వారె. ౧, ఆ. ౧౫౧; | గేలి పెట్టు. ద్వ సః డీ (గేలి+ పెట్టు) పరిహ 

8. వచ్చవూ మొగలి. (ఇది శివపూజ కనర్హ్యము| _ సించు, “చ ,4.వోసముల్ , సలివిరి గేలి పెట్టుచును 
“రగడ. తలం మకుచాంకు గేదణికి రాగిల్లకుము.” | జంపకులక్  జెలిపిండు వేకవన్*” కవిక ర, ఈ 

ఊఉ రా, అ ఈక హారి ౧౯౧ | జ్ | 
4 
yy 



గలి 

శీలిజీయు = గేల్ చేయం. బస, ౨: ఆ ర౧ర వం,. 

"నేష్ణువు, నం. విణ. (ఊఉ పాడువాండు. 

గేన్త- వై. ఏ. (సం. గృకాస్థ్రం 1. గృహపతి. “కీ 
కణివ గేస్తులయిండ్ల కప్వునేకలయంద.. "అచ్చ. 

చాలు ర౭. ఆం. భె డ్రా ౧౭౬; 2. సో 

యాజి (చూ, గేస్తుండుం; లి, వతి, భర్త, (చూ. 

-గేస్తండుం 

శేస్తుడు = గేస్తు, 1. (వతి భర్త) “సీ దురములో 
సిరెశేస్తు నెరసొచ్చి వగవారి "గెలిచినకవ్వడియల 

వ చెంకి యం ౧౩ ఈ ౮౭; 2, (సోమయాళి, 

యజ్వఎ “గీ, మన్ను గేస్తుండు నస్టియు. మిన్ను 
సీరు,స్రొద్దు నెలగాడ్పు 'లెవ్వానిరూపు లయ్య.” 

"నీలా ౧, అ, ౧౨ అచ్చ, బాల. ౨౧౫% 

శేస్తురాలు ద్వం వి (గోన్తుశోఆలు) 1 ఇల్లాలు, 

కుల స్త్రీ, “ను, , .ద్కర్నకజన్యంబున -గేస్తురాల 

నయిలిం బ్రావీణ్యయౌన్యంబునన్ .” కువల గో, ఆ. 

ఏ0. సాం ఏ, ఈ ౫౬ 2. గృహీశి, భార్య. 

“కీ, శేన్తురా లొకపరి రతిశేళిమోయద మనను 
పాణీనం గంటి మెలచీరం, బజచి విడి "మొల్లరే 

యంచుం బలుకరింపః, గుక్కుకూంతుర వల దంచు 

జెక్కి-రించు.” శుక, ౨ ఆ రగిరాః అచ్చ, 

అయో, రాలి 

ఢీకాము. సం, పి అ. న గృహామ్బు ఇలు. 

“నేప, సరి = గ్భహీ. 

శేహిని, సం. ఇ గృహిణి. 

కు 
చైతు దే. ఏ. కిరాతభేదముం “సీ... గత నీ వాజాడ 

గనలం జూపు చ్రబంధ ౧౯౨. 

రము, సం, విణ. (అ. ఈ. అ) 1. కొండయంద 

లిది 2. కొండకు సంబంధించినది. 

మైరికము. సం- వి, అ పుం, నః జేసలు, న జంగా 

రమంః 

వశైళికండు, సం వి. అ పుం. గిరిచరుండు, కిరాతుడు. 

గై రేయము. సం వి, ఆ న శీల్వాజిత్తు; 2, జేనజు 

తాయి. విణ, (అ=, అ అ) కొండలో పుట్టినది. 
గొ 

గొంగం దే, వి. కే శత్తువు. “చం కువలయపర్వ మబ్ద 

ములనొంగ , , ౪” భాం రానుంం ౧౭౦0; ర, 

960 నొంటు 

మృత్యువు.“మ, .. వై రిమను జేంద్రశ్రేణికిం గొంగ 
వట్ట. నిర్వ, ౧ ఆ 3౯, 

గొంగడి, చే, వి. (క గొంగడ) 1, కంబళి, “కః 

గొంగడు లిగురంగ వ్రైచుచుం జంగున దాంటు 

చును జేలగి చప్పట లిడుచున్.” భాగం, ౧౦, 

స్యాం, ఫూ. ౧౨౭. ఆం, భా, ద్వి, ౧౫౮౫ 2, 

ఒకజాతివతీ. “సీ. గొంగడి కెక్కెర. , + ”వాంసః 

3, ఆ. ౧౨ 

నొంగడికాండు. దే. వి. (గొంగడి కాడు స్వార్థ 

మున) ఓఒకజాతివత్నీ, “వ... డాబ గొంగడికాండు 

మున్నగుపకలు , ... చంద్రా. ౨, ఆ. రార. 
గొంగళి = గొంగడి. (కంబళి “క, నొంగళిమునుం 

గతో నయనంగతి నిలు వెడలి,..” పరమః 
ర, ఆ. ౬ 

గొంగళిపురుగు, ద్వ వి. (గొంగళి+పురుగు) కంబళి 

పురుగు. (శర చా వా 

గొంజే. దే. వి. వంధ్య, గొడ్డుటావు, “Nm డ్డన 

నంజ నా గొంజ నా వంధ్య యౌ... ఆం, 

భా. ద్వి, ౨౬కి. 

గొంజి, చే. ఏ. వృత్షవిశేషము “గీ కొమ్రివం డ్డీత 
వండ్డును గొంజిపండ్లు.” కాళ. 3, ఆ. ౬౯. 

గొంటరి. వై. విణ (గొంటు?అరి. స్వార్దమున) కఠి 

నుండు, కూ,రుండుం “పీ సొంటరిధాత కీకు 

సుమ కోనులయంగ మలయంగం జేయ నేచల 

మటంచు” వా న ర, ఆ ఈం; 2 

నేర్పరి చతురుడు. “టా కోయిలపేరి 

గారడపుగొంటరి తా బుతురాజుముందటన్, 

మాయ వహించి లేంజిగురుమారునిక త్తులశి మ్రింగ 

వాడు మ్యక్తాయత హారసం క్రులు (వ్రీయమ్హగ 

సీయంగ చెచ్చి నించె న్వానేయెడ మొగ్గచాలు 

జనియించెను భృంగ కులంబు మెచ్చంగన్ ఎ “ 

శశాంం. ౨, ఈ ౧౧౬ 

గొంటు. ఉభ. చే. న కలది కలవాడు. ఉొదొవజజా 

శతెవ్రులగొంటుమొ. వై, విణ. (సం కంఠ) 1. 
(క్రూరుడు; కూ,రురాలు, “దీ సీపట్టు వదల 

వన్నిట గొంటువు,..” మృ. పి, ౧, ఈ ఈం 

“ట్ట ఈతం డాగొంటునిశాచరిక్ వసుధ 

గూల్చుట వింటిమికా బె యేర్ప్చ్పడన్* వారి, ఊః 

ర్ట ఆ వీది క; డి దుష్టుడు “శా, .,కవటాంలే 
ఖా అ my శంతి 



నొంటు రగ గోంతు 

వాసిగా శాంబకిన్, గొంటుంజందమ మాజి (బి వోండభవనభూముల నొండ్జీ: బరిఢవిల్ల.' 

శిష్యుల గెడం గూర్పుండి. ,.” సాషం ౫, ఆ. ౧౪; ౧.ఆ ౧౧౫౧ “సీ జలచేవళావా న్తచామకా 

ర. వంచకుడు. (చూ. నొఏటుకనము.) డీ. నిలములు కుటిబాలక ములకు సొండ్రెకజవో కాక్స్, 

చేర్చకి. “గీ, కనకకళిపుని జముప్రోలి కనుపు ౫, అ. గిల; 8, నర్తకి ఆటఃత్తె. "క లలిక 
నోొంటుో” రావి. ఏ, ఆ. 3.9. (వం ఘో;:టా? గనవకంగంబున, నల మక సమె ము షొ 
మొద్దువక్క_. కక వచ్చని మాకు దాసిక్-. హమాకాడెవో.. కలవడం. ముచలు కన. ల 

బుచ్చికగొం టొకటి నమలు..” బదు, గీ బో వ వడశ డ్డ వసంలు వహ? వప లక్ 

ఆ. గా వజ 3, ఆ. ల, వారె హాం ౬. ఈ ౧౦౭కు ర వాం "వె" 

గొంటుకాయడు. ద్వ ఏణ. (గొంటుషుకాండుం కక దియై" పాకాంధ దక ౧౫౩ ఆం ౧౨౩ 
నుందు “గొంటుకాో౭డు మువ్యగో పొల గొండ్ర్ కారు ద్వ పతి, (గాడ్? కాను నబు=డు 

ఈ. 

రాయడు.” కేక య. ౨౧. పదముః “జీ కలహూబు లొక వంకను. వొలంగుడు 
UW లా 

గొంటుకనము. వై, వి. (వొంటుగాతనము ) 1. కా? నుక కొండ్రి కాండ్రుచ గెంకల నట్ంవో విక్ర, 

న్యము, కనికరము లేమి. “జా. ఇంటికి జే? మేంగు ౬, ఈ, ౧౦. 

మని యాడిగల్ళామిని ఇత్తి కెత్త బల్ ,గొంటు. గొండ్డ్కొళు. ద్వ ఆం శ్ కా వు నటించు, 

కనంబునక మధువు కంచము మోచుట రోట్టు శాటృమామి “సీ. పెపుబిలళెత్తి కాననస) 

లక్క_బా.” నుర. ఒక. భా. రాయం., క్పంక్టీతో్ః సార్శందటై పృక్వి గొంద్దకగొనం న్నే 

౧౫౨౦; 2. వంచనము, మోసము. “ఊం గొంబు! సుద 3, ఆ కిక 

br గులుకోగుబ్బలపయ్యెద చక్క శేష్ని నొండ్రైము. జీ వి, కే, తలుపు చిలుక. (నొ మసి 

= శుక ౨, ఆ 325; ర నైపుణ్యము| వాడుక; డి. బండికంవటి, నొండ్లెములు గల 
చతురత. “చ. కిడుకులమందలజోన' నిడి గొంటు ; కుంవటి. “సీ, బండికుంవటి చిల్ము_ వకు నొండ్లె 
కనంబున మోసపుచ్చె వ్రీబదుసను బట్టి చంపా! కవుగ,,లి ఆం ఛా కృ, గం: ఈ గంగా 

టిది భావ్యము...” భాగం ౧౦, సం శూ! ళముపంవటి మున్నగునవి యొకచోటుపండి 
౧౧౪౯ మూకియయుక చో టికి: నొంవోవుట కకువచనట్టు 

వర్హులాకారమున నరికివసాధనము. (జా సొండము. చె. విం (సం కుండకి కుండము. నిష్టుల 

గుంట. ఆం. భా. 8. ౨౮౧+ 
A మి హ్ య (ల్ న అబ్జళపి గొండి, దే. వ్ర. తాబ్బీల్యమున వచ్చు పృక్ళయమః, 

2. 

| గొంతి, చవ ష్ (నం కుంతీ) 1, కుల. పాూఎడురాబా 

క ఇ ర్ పీక లా పా జటా ॥ భార్య “ఉఊంంబక్న్షంతు . సౌఖ్యమాషట్టుగాన 
ఉదా:---లంచగొండి మొ. డీనాంతి యచనేకదుకఖములం గుందుడు నుండును 

గొండిలి = గొండ్డి. (నృత్యము) “సీ తెర లెత్తిసప్త భాగ్య మెట్టివో” భొగ. ౧ సుం ౨౦౯. 
సాగరములు: బోొరలంగ వదణుండు గొండి ల భార, ఆశ్ర, ౨, ఆ ౭౯; 2, శ్రీ “సం కోపిఎచి 

| ఢవింప.” ఉం వారి ఈ, ఆ. ౨౧౬, ఈాకంను నొంతి నిట్టనియె.” "బన, 3, ఆ. 12౫. 
నొండీలు, జే, ఏ బం వందనములు. రగడ. ఆలకంగః | జం. ( చొ. 

౫3 ( / } 

గాలియ వా,దతలమునం గలగోబిందునకును గొండీ | సాంకు. చ్ వ, కే, 

లెన్నుచు, వళ వంన, "ళీ ఆ ౨౧౨. - 

| గొండెము = నొంజెము “సీ, ..తజచుగా గొండె అ 0g MT ఈ es భౌ. దిగా ఉం; 2 కంఠము 
ముల్ కలుపులంద" అచ్చ. బాల. క ౭. న ల ళు 

గొండ్లి. చై. వీ, (నం. క్రీడా 1. ఆట. “గీ. నొండ్లి: పలభా yn; వ వి పెటెత్తు నాలుక 
కా 

నలుకంగ ననుంగంబూంబోండ్లు కారు.” ఆచ్చ. ' పిడుచగట్టు.గా ంకు కడితియుం,... "దశా, ౨, స్మ 

అయో. ౭౭. భా వ్ర. ౧౪౦; &. నాట్యము, దిఏ౬; 3. న. “సీ, ,గొడ్రాలిముండకు 
ఒకరకపునాట్యము. “సీ, తనక్సీర్తి నర్తకి ఘనతర' గొంతు పెద్ద” వేణు, ౨౦. 

కంఠము. క్ల దడి ప్రాంత 

గొంతు నోయుకగ వెణీడగిలతివే.” పాంచాం ఏ, 



నొంకు 

గొంతుక. చే. వి (గొంతుశేడక స్వార్థమునం) | 

(కంఠము) “ఉ,, దానవున్, గొంతుక త్రుంచి 

ఎట” దై ౬) ఆ ౧౭౫ “డా, ..గొంకుకల్ , 

నోసితి., వరాహా, ౭, అ. ౭౫ 

గొంతుపో(క. ద్వ వి. (గొంతుకశావోంకఎ గొంతు 

ముడి. (శ, ర) 

గొంతుకూర్చుండు., దే ఆ, క్రీ" న. 

కూర్చుండు) పాదములు చేల నాని మోయశాబ్ద 

గొంకువజకు వచ్చువట్టు కూర్చుండు. (వా) 

గొంకుకూర్నుండుకొను. దే. అ క్రిం 

కూర్చుండుగాగొను స్వార్థమున.) గొంతు 

కూర్చుండు. “నీ. కొ_ర్రిమోదను గొంతుకూర్చుందు 

కొనినట్లు నూతిగ్రాః బసీవిడ్డ నునిచినట్టు, చేటు 

౦. 

గొంతుకొను = గొంతుహూర్చుండు. “దరి ఒరుగాళ్ళ 

నడచుచు ధరగొంతుగొనుచు పండితా. వర్ష. గాగ వై. 

ళీళోం. పు. ర పం, 

గొంతుమాజు. డే. ఒకానొక మల్జబంధమ' + ఆం. 

భా దె. ౨౦౯. వాంచ, ౧, ఆ, ౨౦౬. 

గొంతుముడి. దే. ఓ. (గొంతు +ముడిఎ గొంతుముండణిీ 

వక్క పోశవలె నుండునెముక (శ. రం) 
సొంతెవముః ద్వ వి, (గంతా అము ఒకానొకగ్ర్రాము ౧ 

జేవక (కాం ఈచేవత యెప్పుడు నపాధ్యపు: 

నోరికలే మ. అమెనుబట్టిమే గొంతెమ 

కోరికయనుసామెత యేర్చడినది) “గీ బాల 

కుండిన నగు జెట్టటాలు6 డిక-దు, కొసరి గొంతెమ 

కోరిక ల్ గోశి చేని ,యిడక పోంబోల దిడంబోలదు 

5 షాండుం. ర, ఆఅ. ౧౬౬ 

గొంతెకుగోరు. ద్వ. వి (గొంతెమేకోరు సారణి 

లం'జెసవరముళశి. 'సీ,..సారణి గొంతెనుగోరు 

లంజెసపర మన నగు...” ఆం. ఫా ద్వి, ౭౦. 

గొం తెమ్స = గొంతేమ. (శ్రా వా) 

నొంది. చే. ఏ. (క. గొంది) L సర్యల్పకోణము: 

కొండమణుగుచోటు. ఆం. భాం ద్వా, ౨౧; డి, 

మూల, వణుగుచోటు. “క. పులి నమలెడు 

వూంనము వెరృవలవడం దా వువవారించి యా 

నక్కకు ని నిముల నిల్వం గావించిన, నిలయంబున 

నొందింబెట్టి "శేర్చారంగన్ భార. శాం 5,ఆం 

౬౨ ఆని, క్ ఆర్యా లి. స్థానము చోటు, “గీ, 

విం 

96: మః కు గొ 
జ 

కలీ వేల్పు మజంది భోగమాలగొంది.” కృ, శకం. 

౧, ఆ, ౨౨; ఉ లోకము, జగము. “చం, దుమ. 

ఛానికలిం జరించుచారలును నేకరు పొందంగ 

నిండిరానునో, వారచరణారఎం దభ జునాతకు 

లుండెడుగొంది నారయన్.” భాగ, 3, స్మ. 

౦౮. 

నొందిపెటు, దే. స డ్రి (గొండి చె పెట్టు.) దాచు 

దముయిగుదలుచు. (జొ ఎ ఇట్లే: గొందుల చెట్టు. 

(శ్రా) 
(గొంతు | గొగ్లి, చే. ఏ. 1. ఎచ్చుకస్తలుగా నుండుట. (వా; 

2, శిర స్తు చొమిడికము. ఆం, భాం ద్వి 

౨౦౪; 6. ెరడైనముత్యము, ఎచ్చుకగ్దులు గల 
ముత్యము. ఆం. భాం ద్వి, ౨౭౬. విణ. ఎచ్చు 

కేగ్గులు గలది. “గ డొప్పచెపులను గోగ్గిపండు 

లును గలిగి” వెప, ౭, ఆ. ౯౨. 

వి (సం: కుబ్దక 8+ నం నొజ్జగె కుబ్జ 

ముం (వశ్చవువ్వుల మొగలి, ఆండుమొగలిళీ 

ఆని జా. చిన్నజేకలచేమంతి అని కొంవలుం) 
“క్రీ గగరపటలును గొండనోంగులు దేవకాంచన 
కనుముములుం నొజ్జుగవిరులు. ఊం రౌ, ఏ, అం 

౨౦౧. స్వా, క ఆః రో 

గొజ్జి౫నీరు. ద్వ. ద, మె. (నొజ్జ' గణసీరు వన్నీ రు. 

Es చేవకి యొసంగం గా చేపా దపుడు, 

చంద కాంకపుగెండి గొజ్జంగనిటం బసీండివళ్లై 

బదొబ్బములు నడి, తనదు మేవల్లునకుం 

గన్య ఛారవోసె. ఏ) విజ 3 ఆ “పారి. 

౨ అ, ౧౦౭ 

గొట్టే = నొజ్జగం ఉరీ + గొబ్జంగి యిజ్ఞాజివజ్జం Ane 

మొ దునెలశె కస్తుంయుం గన్నైనయంంద pe 

బహు, ౨ ఆ. ౨౧. ఆం. భె దష. ౫.౨ 

గొజ్టేగిమంయే = గొజ్ఞః -గవీరు. “జా గ 

లా Xలవి కూ నపుప్చొడితిన్నెమాంద స 

వసు, 5౨. ఆ ౧౬౮ 

నొద్ద జే. వ. చిక్క_నిపులుసు. ( 

గాక్జాబర్రాలు ద వి బం (గొజ్ఞాకప్రాలు) ధాన్య 

విశేషము. “సీ... వృయాగలు గొజ్ఞుబ్రాలు.” 

వొంన. ర, ఆ. [ఇ 

గొజై గ = నొజ్జ్ఞతం “డా...కవ్మ గొ, జైంగలం, +.” 

“పరమం 3, ఆ, ౧౮౯ “శ చక “చనియతోడి 

౧౧౧: 

శ్రా) 



గొ 
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గొకైంగవూావుకదలగడ యమర్చి... కళా | గొట్టుచేయు. ద్వ, స క్రి“ గొట్టు+వేయు) 1 
కా ఆ, ౨౫౧. 

"కైగనీవ = గొజ్జలనీకు. “గీ బహుళకన్తూరి | 
కామేభుపటలమునకు, శ్రీకరాసార మయ్యె 
నొజ్టైంగసేరు. * ఫీమ స్వీ ఆ ౧౨౧. 

"టగొట. జే. వి. గోండ్రించుట మున్న సచానియం 

దగుధ్వని కనుక రణము, “సీ. శోల్పులుల్ ను త్తిల్లి 

గొటగొట మని రొప్పి బలునీరగమల నై నం బట్ట 

జూచు” సా ౧, ఆ ఇరా దష. వారెక్న్చ. జ 

ర౯్రరా చం. 

బాధించు. ళ్ ఇట్టు లారాచవట్టిని బట్టి చాల, 

వొట్టుపేయంంచు వనుక మ నోంచు: “బోయి, 

నజకుదు మటంచు,..” సా, 3, ఆ. 3౯ 2. 

చ్రకటించు. వెల్ల డిచేముం “గ ఆలువగండుళు 

నియ్యూరియజుక నిలిచి, చలికి భుజియింవ నా 
స్తా జో క చ పెళ, ల్ 

ము సగ హీంచె,గొట్లు సెయక వ్: కొ పెట్టు 

కొనుచు, నిచ్చటికి: చాచ్చివిమి వట్టుః డివ్వు 

డీకనిలో కుక. 3, ఆ. ౮౬; కి నిందించు, 

త్రిట్రి సో యు. “వీ గడ్డిక న్ననరాదు గొట్టు 

గెట్టము. జే, రి అోచల బోలుగా నుందు వెదును మొ. న సేయు, గీ చెలి యనరాను వెంబడి వెక్కి 

pan లోని: (శ. ఈ జౌ. వా రించు.”” శుక, ఏ, ఆ ౨౧. 

"ట్టి. జే ye న్ కేల జకపనునసడ్డ, కశేకుకము. (ఈర ళి లా టె" విం ఘోబజటిశీ, (శం ర 

జొ. చ్రా(కడి వ్ర జ చేశముఐఖలో బయలుజేజు అావైన; 

ద్టశరుంజ గుది దీవిని పేవలు తిందురు. 

ట్రా; ర్త  గచ్చకీ: గవంటిముండ్ర్లజాతి వృక్షవిశే 

EA (బ్రా. ) 

"ట్రికంటి = గజ (శ్రా): 

"ట్లు. దే. ఏ. 1. డెష్టము, శెజ్దతనము. (చూ. 
“నొట్టుసేయు. ); 2. అల్లరి, గొడవ. (చూ గొట్టు 

చేయు.) వీ వాయుప్తు, గాలి. ల్ స జీవ! 

౨5. విణ. 1. కఠినము, కర్ణకకోరము. “వ... | 
ఈగొట్టుమాట pol నషివతిం శే! 

= రాదా కారాల దా గా ద 

యింక ఇెట్టు విన్నవంబు సేయుదు...” ఊ; 
రౌ, ౬, ఈ కళ దః 2, వీభత్సుండు. “మరక్త! 

కోకిల, ,,ఆ, నొట్టువీరుంు వార లేసిన కూ, ర, 

శృ స్త్రము లన్నీ యం, జుట్టి పట్టుక మింగి జూక 

నాడ. చ్రై* ఏ (నం ఘోేంటాం శేంగచెట్టు. (శర 

' గొడ=గు, కే. ఆ. క్" నక్కి. 1. మాట విని విన 

కుండ నోటిలో చేదే యనుకొను. (శ. రం బ్రాం 

వాం); 2. (మంత్రా దులు నెమ్మదిగా ఉచ్చకించు. 
“ఆ, 4,,వానుమంతునకు , *,*,కడ;కల6 చ్రాంశమిను 

కునుడువులు గొడరినం గడిందిమోజు బమ్షకట్లు 

వీచె అచ్చ. ను ౧౭౦. కళకు, ర, ఆ,౧9౦. 

8. కనరు. కోవముతకోంబలుకు. “సీ, నొడలసచుం 
దిజ్టి,..” చంద్రా. 3, ఆ. ౯౭; ఓ కూయు. 

“ఈ నొడలెడుపాపురాలరొదం గూడి... 
చంద్రాం ర్క, ఆ. ౪౯ 5. ఆడు బలుకు “నీ. 

అగుదురా తోయిట్టు లశికమారకులార కురులతో 
ముచ్చటల్ నొడయగకొనుందు”” కరకు ౧, ఆం 

౧౦౪. 

బక నాన్చే మవో శకై+ చాన ఇ సృ, గొడగ. వై. వ. (సం, కూటకకా) వీజికోల లేని 
3౨౧; 8. దుష్ట్రము. res గొట్టుకనమ; ఓ. | 

శ తృువ్రు ఏ రోధి, “చ 
రులమేలియట్టు...” రా. ఏ. 3, ఆ. రా. చః 

1. శాబ్బీక్యార్థమున వచ్చు వ రకు. 
ఉదా; :ాగొడవగొట్టుమొ; ద, స్వార్ద వన వచ్చు | 

చ్రశ్యయము. స్తూ. కిసినిగొట్టు, వాకిరిగొట్టు 

“మొ 

గొట్టుకనము. ద్వ. ఏ. (గొట్టు-తనముఎ దౌష్ట్రుము, 

చెడ్డకనము. “డా గొట్టుకనానః తక వెడల 
| 

గొట్టినదెట్టలు రట్టడంచుతోం.బుట్టువునాట నొండ | గొడవ. చే. వి. 
న. 

నక పోయితి...”” 

కార 2 

ఊం రొ. ౨) ఆ. 30౯ | 

క్ .జక్కవలగొట్టు చక్షో | నొడగరం డే. 

గొడగరి. 

నాగలి. (శ. ర 

వి. చెవ్వులు కుట్టి జీవించెడుజాలిం 

(ఉదా:లానొడనరది నొడగరవాయఎ శరం 

లేం ') 
= (గొడగరగావ) గొడగరవాండ్సు 

మాదిగచా.డుం “ఆ. బాకి బోయవాండు జలగరి 

నొడగరి కుక్కు సూనగాండు కోడి వంది, బొడ్డు 

్రీందియంగముల విప్ర సోకిన, నచటు గదుగ 

వలయు నండ్రు బుధులు.” విళ్ఞా. ఆచా. గరా 

(క. గొడవ 1. ఆవద, కీడు. “కం, 
ఇ కలీ నగనీమి కములు నృవశొజుగా ఏ౫ 



గొడ 

"మనకు బెద్దగొడ వన ననినన్* స్వా. ఈ, ఆః 

౬కి; 8. దోవము వ వు. “చ. అడుగక కాని 

964 గ్ డై 
బవళించి నిదురవోముతొ కం ్రీ అచ్చం యు. 

కిరాకి; దరాగాః 

డాంచినవదార్థ ము లిచ్చుట సిని 7౧దు సీ వడిగిలి | గొడినె, చే. ఏ. 1. చింతకాయ. క. ఉజడువతి కనలో 

కాన నివుడు సమర్పణా చేసితి నింక శాయెకన్, 

గొడవలు లేవు... ఏ. పు. ౬, ఆ. 33౯8 

దుఃఖము, బాధ. 

ఫీగొడవ యుల స్టా, ౫% ఆ, ౧౩౨. అచ్చ 

యు. ౧౯; ఓ. యుదము, పోరు, ఆం. భా, దిష్టి. 

౨౨.౨౨౨; రీ. కలహము, జగడము. “సీ. ఫూసీనొండి 

తనానం బోయి యొవ్వరిశ్రైన గొడవలు గావించు 

_ కొండెగాండు”' వరాహం ౯, అ ౨౬; 6. జోలి, 

సంబంధము. *గీం ఆముగొడ వేల యాగవయము 

లకును. చంద్రా. ౨ ఆ. ౪౩. రం, రా, కిష్మి_౦" 

౧౯౮ పు. ౨౯. చం; క అల్లరి.వ్యవః . పిల్ల లం 

గొడవ చేయుచుర్నారు; రి. కలక, తోభకము. 

(శ ర్య లి. అడ్డి నిరోధము. (శర; 10. సంద్ర, 

గోళము. (వాం 

గొడవగొట్టు. దే. విణ. (గొడవడేనొట్టు) గొడవ 

చేయు స్వభొవము గలవా(డు. “ద్వి, గొడవ 
నొట్టులు ముడినిడుపులు ,* . వారవనితలు . , 

వండిళాం పురా, ౧౧౬. పు. 

సొడవపోతు, దే. విజ, (గొడవశేపోతుు గొడవ 

చేయుస్వభావము గలది. “ద్వి, గొడవపోతైన 
నింకడుచండ్ల దై నో ద్విం భల్హా, ౨ ఆ. ౨౮ ఫుః 

గొడారి ఇ గొడగరి. “ది. మాలకు మాంసంబు మళీ 

గొడారీకిన దోలును నన్నట్టు...” బస, ఈ, ఆ. 

౧౦౦.౭ పం. 

నొడిగ- వై. వి, (గం గుడికాఎ గులకణాయి. (శర 

నొడియ చే. ఏ. ఓ. అందలముయొక్కయవయవ 

విశేషము, “సీ. జేగి గుల్కు లేమావిచిగురుటాకు 
వడమ్లు తొగరునిత్తామరతూ:డు  గొడియలు 

+. చందా, ఏ, ఆ. ౬రా దశా. ౭2, అ. ౧, అం 

౨౯ జ నేరము చేసినచానిచేతులకు వేయం 

బంధన సాధనము. “కీ వీరభద్రా రెడ్డి విచ్వాంసు 

ముంజేత వియ్యమంెనుగదా వెదురుగొడియ.” 
వీథి, రర 

నొడివె దే. ఏ. కన్దము ఇదుమ “క. ఆడపులం 

బదునా'లేడులు, గొడివెల కొడిగట్టి సాంకు 

కొంటిఏ మమ్మా;బడలిశ నిప్పు డిజ్టనడపుంబుడమిం 

గి కడవ నాడకు చాలు! 

నమృకము, గడలుకొని యు: _'బెక్కు_చవులు 

గాన క కృశుఃడై, పిడిచినకళ లన్ని మం సి,నొన్సి 

నిలరూవమునం జింకం గొలంవంగం బోలున్”” 

జ్యా. 3, ఆ. ౧౫౯ రై వండిన చింత కాయలో 

వొకగంజ యుంండుభాగము. (వాం) 
గొడుగు. చే. ఏ. 1. ఆకవన్ష్రము) ఛ కము. ఒకర 

ఫూర్యదిక్పతియొద్దం బొలు పొరుగొడున్నపై ఖచిక 

మా మాణిక్యకలశ మనంగ ద్వా. ౫ ఆ రాగి 

ఆం. భె ది ౧౯౩; 2. పొవకోట్లు మొ. చానికి 

గొడుగువలి నుండుగుబ్బ, “వ, 4సొడుగ పొపల 

గిలకలు గులకరింవ. , ఫీము. ౨ ఈ ౧౨౭. 

శుక. 3, ఆ. 3౨౫; తి. వా స్టరేఖావిశేవము, 

ళ్ వనుధలో చెట్టి శ్రీ గలవారి జేని, కరభములు 

చాస్యములు చేయు సరసిజాక్నీ, యూరువుల 

శెట్టటన్నం బై చార మోచ్చు సొడుగులును నల్ల 

కలశముల్ గుబులు కావె” ఆము, ౫ ఆ ఏ౧; 

£, గొడునువంటికట్టడము. “ద్వి. క్రొ క్తీడంబులం 

సోటకొమల గొడుగు, లెత్తించి.... బన కె, 

ఆ. ౫౦౪. చం, 

గొడుగునడ్డి. బే. ఏ. (గొడుగుషాగడ్డి) అకిచ్చ త్రము, 
గుడ్రికాముచివో. (శ. ఈ బ్రా 

గొడుగుబల్ల. జే, ఏ. (గోొడును-బల్చ్ర.) తలుపుషమోంది 

కుబునము తిర గమప్ట్టై (ఈర) 

గొడుగు మెట్టైలు. దే. ఏ. (గొడుగు మెక్టైలు) 

వాటము పెట్టి పరలు సన్న గాం దీర్చిన వెడలంపు 

మెట్టాలుం (శ. ర 

గొడె జ గొడియ. (ఆందలముయొక్క. అవయవవిశే 
షమ “సీ. ఊదిరికంకణము లింపౌసయనదంతపు 
నొడెల్ నయము మించినముసనాబువడమ.” 

రొ ఏ ద్ర ఆ, ళీ, 

గొడ్డు దే. వి బిజును. (శ ర బ. బిజుసుమాటలు, 
“గి నాయడు చేదును దమ కీడు లేం డటంచు, 

నొ డ్లలాడుదు రొండొరు లొడ్డు లేక రౌ. ప 

౧, ఆ. ౫౮. విణ. బిబువైనవాండు, “ద్వి. ఘుటిక 

నీయండు ఇఆఊాయి నొటిననొడలి ద్వి వారిశ్చం డ్ 

ఫ్ బడ 
ఓర౭. వం 



నొడ £65 నొడు 
G G 

గొడ్డగము, వై. వి దుుడగము, “గీ, ప్యామివణీ! వా 1. వంధ్యః సంతతి "లేనిషి, “క, జిడ్డును 

యించి చెక్కుయజ్ఞ ములు నల్చి, భూమ్మిప్రజ దొడపును రూపును, జ్ డర వము గర్ని కో 

అక 
కెల్ల నిందులై పోకరమున్క గొడ్డగము లిబ్లు, మెలంగనియా బెడ్డు గనుకంటెను సత్తి నొడ్జెనను రా ju ణ్ లి! ప 
చేయంగ నడ్డ పెట్టాక బహు నాయకం బమయ్మొ 

నాక పుకము, 3 paren 9౧౦, ఆ ౧౫ కొపం, 

'చాధకము,  హింసకము. “కు. గొడ్డగపుజరా 

మే లవంగం గుందుట గలిగెన్ ఎ చ్వా, రా ఈ 

౧౨౬. క ప్ర ౬. ఈ. ఎవరా? రప పంధ్య, పల్ 

* మిధ భె, దం కక 3 కరాన్యము, వట్టి 

re ~ 9 జి డా జ్ జ్ స్య వు జ్జ 

క్ నారో? కడ్డ మసక మృత్యుదు?ఖహర్యమె న్ “వు. .పేవడ్డ పాటు నొడ్తేజు = జిడ్డువ సయుప ప 

మిగులన్, వొ న్ డ్డగు was షట, నడా కారమే, en కదం 59 gp ౧౩౨; స కవలము, 

“oy లా లా es రా 3 డ్ ల అపుబంధ మెలమి యో ర ట్రులకున్ వయో ఇనరము లేనిసి. ఉఊదాొః,,.గొ క్ఞుకారము, గడ్డు 
వ, ఆ. 26. కావమ్మొ; ల. వ్యర్థము, నిష్ప) యోజకము. ఉదా: 

గొడ్డకనము. ద్వ వి (గొడ్డగాతవముు. బెజుసుం గొడ్డువని. (వా) 
దనము, కాకిర్యము. క్షి మజచిరే నత్వభామా నొడ్తుం ప, = (గొడుశ కాశర నొడ్తుకవ 

ప్రే డ ది 
3 భాస మం 

గనుల: జేసిననొడ్డకనమ."” మును బోంసొటుకా:కర, వం ధ్యాకర్కోటక్ జీ. 

చం ద @ మ ఆ, ౧é. ( 

గ్ర గ్గ లో € {i$ టే $w 

UU 
గొడ్డము. జే, ఏ. అపాయము, వోని. (యా: ప్రా గొడ్డు బోతు. చే, వణ, ( డ్తు ఎసాపోతుం ) నిమృ్రామోజ 

గొడ్డము కుడు. (శ రబ ర 

గొడ్డలి. వై. వి. జా. _ కకారకిల) 1. కుకారము గొడ్డుకాండు. డే. విణ (గొడ్డుశకాడుం స ంతులేని 
చేలిగొడ్డలి. “క చెడిదముగం “శ్రి నొడ్డటంః. జాడు. సెర్దయుంండు. “ఆ, ఫూల చేసే తమిని 

బొడువం దగినమ్రానం జిగురు వొడము...” భార. మిట్టించి సతితోడం గూర్చంబోవ నిట్లు కోవ 
ఉద్యో. ౨, అ, ఒం, అం, భాం దిష్టి, ౨౧౬; 2. చెం గంటిమాట మరుని గాళల్చెంగా పరమేశుం 

వరశువు, గండగొడ్డ డలి. “చ పాలుపుగం నొండ ' rien చెందు గాన” పార్వ క, ఆ 

క క్రాలకు: బోయెడే వాసివిఛంబు దోంచ గొడ్డలి లా. ('గాడైకాడు. ఆపము ది 

యిడి యేమి దీన జగడం భొన9ిందగ వచ్చాకే నొడ్డుగేదె, జే జ ఏం (గొడ్డు గేద ఈనిక లేసిగేఇ. 

బలీ బళి భృగురామ. ,.” దళౌం ౬, ఐం ౧౧౯ హ్ గొడ్డు శ= యోని నన్న దూడను గట్టి 

గొడ్డు. జే. వి. (క. గదాం 1. వంధ్య, సంళతి లేని చేయు మన్నట్లుః 
యావ. ' “వ. ఆ. బోతుపం తంబు మూర్కొంనినను , గొడ్డు కాలు జే. వి బె. (గొడ్డుశఆలు)ు. వంధ్య, 

జైగాలి వీచినను నం జూలు నిలుచు! సంతు లేనియాడుది. “చ...గొడ్డురాలి కల 

ఎం భార విరా ౧) అ ౨౮౫ అం. భౌ, ఇెక్కుడిమోవాము కించి చూడలయన్. సాం 

దష. ౨౬; 2. సంకతి లేమి, గొూాంలికేనము. | 3, ఆ. ౫౦. 
1 

“సీ, కనిస్రాచి గొడ్డు వీళంగ దక్య పా వకెటే పుత్తే | గొడ్డువోవు. జే. అ. క్రి. (గొడ్డుశపోవు.) 1. వ్యర్థ 
క్యతానంను పు ననగ రామా. లి ఆ' pe ఫలింజకుండు “చ, .పీనియ బట్టి క క్రచ్చజం 

౧౦౬ కాకీ క్క ఆ, ౮౭; 8. అవు గోవు, !  బకిమార్చం జేసీనయుపాయము అనియు గొడ్డు 
“సే, +వీటికిం గ్రేపుం బాసి నా డ్ ఆలె వెవగిది | వోయొ,..*” నృసిం. ర్క, ఆ, ౧౩౫; 2. క్ట్బుం 

sis 0 చె. ౬, ఆ, జ్యో 4. వృవళము, డగు, పుం_సషము లేనివాం డగు. “చ మును 
దు. “సీ, మఆచిరే సక్యభామామురారుల బండీ మము గొడ్డువోయి రని ముమ్కురతం జెడనాడి 

నొడ్డులం జేసిన నగొడ్డకనముం ” జార ళ, ఆ౨౮); లః, నట్టిదు, గ్రళుల.. వ శల్య, ౨, ఆ. అర 

వక్త, జంతువు చ, ,,ఒండుకెం డెనువగొడ్డకు ' 8 నొత్రాలగు, వంధ్యస్త్ర సీ యగు. “క అని చదివి 

ఎం దేం పంద ౧% ఆ ౪33; 6. ఘాటు, లవుడు రాఘవ నునుజీకునికల్లి వీరమా(కేట 

తీత్ణ మైనబానన. ఊదా:లాకారపుగొడ్దు. (నా) _ సీశాజనని కుళలవుల నిరుపురం "గనియు నకట 



నొడ్డేలు చే స 

ట్ 
గద 

గొడ్డువోయెః గ 

దక... శీ. (భూకకోటి సృష్టి లేకండు. ' నీ. 

న ప్తార్ధవములం, నిండుకొని యంండంగా రిత్తనింగి' ' గొతుపు. జీ, ఏ boas (6ద్హ్మీ 

తోడ గొంత కాలంబు శూన్యమై గొడ్డువ యొ”. 

శివరాం ది, అఆ. ౫౧. 

శీ (గడ్డుచవజుఎ గు శ్రయెక్తు 

“స త్తకం దీప్ కొను. (శ. ఈ బ్రా) 
వళ్లైను గొడ్లేజి మోస మ. చెట్టు ఆం. 

డంకంబు శేదునూర్హు వీధి, ళోర ఆ. ,కి,. 1.| Ww) 

నంతు విడుచు. “క ఒర్జారిం చి వీషంబున, 

| 
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నడవట ననుచున్ డై. ౬ ఆ. | నొణిద. జే. వి. కలుప్యుగ్కంచె కగిలించుటశె దార 

బందమున బిగ: గొట్రిన చీల. ba ర) 
న్మః కద్వరా 

లన గను గనువట్టు సు తను దద్భేద 

మతిశయిల్లు*” అం, భె, ద్వి, ౧౭౮ 

గొతు. యు. pr వి. వెన్న మొదలగునవి పొసిపోయిన 
క 

కంపు (శ. ర (బ్రా) దై. ఏ. (గం గుళ్ళకు) 
1. గుత్తి. “గీ. a పువ్వుగొత్తులు షట్న 
దాళి, ఖా దశా. ౭,ఆ. ౨, అ, ౬౮; 2 శ్రమము, 

వరుస (బ్రా) 
కడ్డము చనుదెంచి కావ నధికులు లేమిక్, గొడేశి గొద. వై. వి. (నం. తధా, కం గొద్ఫ శ. ఆశకి, 

మంది రాలన, బిడ్డన చెడ "లేక జనులు పృథ్వీ 

నాథా భాగ. రా స్మ కది ౭; డి, సంతు | 

"లేకపోవు, ళ్ చెలియలికి నాను గొ ర్లేజీ కలంక గొదగొద. డే, వి. కగ, విరోధము. 

వుట.” శ్రీ డాం ౨రర౮ ఏ. 1. చిన్నయేజు, 

అల్పవాహిని. (ట్రా); 2. నీరులేసియేజు. (చూ. 

జెడ్డుపజుచు) (ఈపదము విణ. వ్యర్థము. |క్రి* 

మ వ్యర్థముగా; దిక్కులేక ండంగా ననునరము 

లతో నో. ని. గృహించినది. కాని యాపాఠ 
ములు నర ములు భొమాభాగ ములును జింత్యములే.) 

గొడ్రాలు = గొడ్డురాలు. “మనో స్రగ్ధర కననీ 

గొడ్రాలు బిడ్డక్ గగన కునుమముక్ గబ్బనీ., , ,” 
ఫపొండు, 5, ఈ ౧౨౮ వైషు ౭, అ ౧౨౮ 

నొణంగు ఇ గొడయుం 1. (ఇతరులకు వినవడి వినవడ 

నట్టు నోటిలో చేదో యనుకొను “టా, ,. నాథు 
లోలోన నొజంగి తిట్టుచు. ,.” చెన్న. ౨ అఆ. 

రోజ 2. (దూజు, నిందించు “సీ. పిలిచి పెట్టని 
వన్యభిత ఎగైకొనువాండె కోరి “పెట్టరటంచుం 

నొణలసౌాంగెో” .కువలు ౨ ఆ ఎర; 9. 

(పాదు. గానముచేయుఎ “గీ నోర జగముల 
యుకిమోనిపేరు సాశెగొణయనచును వచ్చె జగ 

డంపుంగూటి తవసి.”” అచ్చ. యు. ౧౫౮. 

గొణగ ఇ గొడగం (శం ర 

గొణగొణలాడు. దే. ఏ. నగొణంగుటయం దగుధ్వని 

కనుక రణము. (శ. ర 

తుత్తు. ఆం. భా. ద్వి, ౨౬౦; 2, అతిశయము, 

విజ్బంభణము, (చూ. గొదగొను 

“క్క నా విని 

వివాగము లను నయ, కోవిద దూశెంటీ కేల 

గొదగొద పొడ మెన్, జా వేల వచ్చె నోతువు,చే 
వానికి నింతవట్టు చెపుమా న న ౨ వేం, 

వంచ, ౨, ఆ. ౯౯. 

గొదగొను. ద్వ. అ. క్రి, సైమా. 1. ఆశలి 
గొను, ము ద్బాఢ pe ఆనీ కోల్పులి వీకమె 

గొదగొొని 'లెళ్ల రు నుఖుకు తెజుింగునం దలీయం 

జొచ్చి.” భారం ఉద్యో. ౨, అ. ౧౫౨౯ హరి. 

పూ. ౯ ఆ ౧౩౯; 2. విజృంభించు, చెలరేయు. 

“క ఓదవినకినుకం గొదగొనిగద గొని వాల 

ధరుడు రథముకండ్లును నొగలున్, జదిపిం*ల” 

ఉష, వారి ఈ, ఆం ౨ర౬; ర. అతిశయించు, అధిక 

మగు. *టా, , ,చనుబెము లె మనన్, హీగరిమంబు 
కక క ల 

వాపుచు నొకించుక లేవ బూను మను నాలో 

గొదగొన్నని సన జెలుల్ బలిమిం దగు దివ్వం 

గోరుచున్.” కళా. 89 ఆ. ౧౧౭; ఢ& త్వర 

చెందు వేగవడు, “క. కదిసినబలములు విచ్చినం 

గదుపులం జెదరంగనీక గాంజీని చెనం,బొదివి 
యటు గడపె నవియును, గొదగొని తమపొలము 
సొశ్చె గోపాలురతోన్.” భార విరా, ఈ, ఆ 
౨౭౧. స. కి. ఆవహిం-చచు, 

“గ్, ,.నొదిగొనె ననం దనరు నావ 

౨ అ ౨౨౪౦. 

ఆాలర్చు, 

గొణగొణాలాడు దే. అ. క్రి (గొణగొణలు “ఆడు 
గొణసొణ యను (శ. ర 

హీంవె ననుమాటగా ...” అం, భె కృ. ౧౧౯. 

నొనకొను, బే, అం క" కే. ఉఆళలికయి(ంచుం “ద్వి 

గొనకొన్నప్రేమమైం గొలువు చాలించి" రం 



సొనకు. డే. ఏణం 

గొ్నపు చే, వి, శే 

గొనబు. చే. విం కే సొగసు, బిలౌసన మూ. 
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రాం ఆరం ౧౭౦. పు 3. వం; 2 స్థేకవడు. ' 

“ద, గొనకొని యర డు వికుంఠపేరంబున 

నున్న వా సాన 3, స్కృ_ం, ౬.౬౯; లి. 

నే. “ద నొనకొని వీడు నీకును శకంకలకుం ' 
బ్రీయనందనుండు, , భార. ఈది. ఈ, ఆ, 

౧౦౫; బయలుడేలు. “క. జననాధ వేంట 

చెవమున, నొనకొని కణ్బాశ్ళ శ మమునకోక్ వచ్చి 

ఖం bio ఆది. ఈ, అ. క. ర్, చొప్పడు. 
“ద ...న ధర్శవృత్తికిం, గొనకొనండేని ,..” 
భార. కాం. ౬, ఆ అర 3. 

గొనకొలుపు. దే, స (క్కి. (గొనకొను. ధాం ప్రే 

చొప్పడంజేయు, పుళొల్చుః 

గొనకొల్ను = గొనకొలుపు, “క ...విక్కమమునపం! 

గొనకొల్ని లెట్లు పీకల, ,4 భార. ఆక్క. ౧! 

ఆ, ౧౬౧ | 

పొట్టివా డు. రీ నాన నను | 

గోనవ, , , అఆనంగను వామనాఖ్య కనరు. ఆం; 

భా ద్వి, ౧౨౩. 

* బర ర్హ లాంగలము, ఆఅఆీగిననాలేలు, | 

(శ ర; 2, = గొను. అం భా. ద్వి, ౧౨౩. 
గొనబారు. a ఆ క్రి (గొనబుశాఆరు) ఇంపు, 

నుందరమగు త సం, ౮, ఆ ౧౩౭౬. “సీం గొన, 

బారునూంగారు కొదమతుమైదచారు, , +” నిలాం 

౧, ఆ. ౫౬. రసిక, ౨, ఆ 2౨ | 
/ 

(రీ 
శ అఇకి 

bu 

| గొనము. వె. (సం. సదా) 1. ౬ దణము, క ర్నాది 

గొవ్చ 

ర్. మభృదులము, లే:కయైనదిం “కీ ఆపడి నూదం 

హా చ్ వః చి, గొనబు: షివియనంచానం 

వని వెనకల కషప జం ద శిలనళెం గరంగి 

న నవుకకుల 

శిలవ లె 

సోనబుకాండు, చే. విణ (గొవబుకాకాండుం i. 

అందళాయు, మందరుండుం (కం రబ; 2 వి 
ఫ్ర 

వంతుడు, సొగనుకా:ండుం 
99 

కాడా... అచ్చం ను రాగి 

గొనమ = గొనక (జీర శాంగలము) అం. భౌ 2, 
(= » 

౨959 

ఫొ 

గుణము, క, ఈ, గొ నములు గలకృప్పలః జేకు 

కొని చెప్పం జూచిన జగమున నుజ్జయినసీ, , మను 

జం. దు :డు గాక ముతరవమనుజుడు గలండేం” 

ద్వా. ౨, ఆః ఇళ; 2. సౌకీల్వాడిశణమా. ప? 

గొనబులపోక సియనుంః గాశుకు దీఇితల పు 

మౌొన్న:గా) మనకు నశక్యము. ..” భార అర 

౭, అ. ౧౮౪; శ. వింటినారి “గీ గొన మల్లె 

నారి నూ గుణము వరంగు” సాం. ని, మాన కళ 

[ నయము. వై వి, (నం గుణకం 1. మొక్కి: , ఏంటీ 

నాకి * గ. ఆవి వెన నాడిష్యశరం,బనూన మర్మత్కి త్ర 

ర మొనట్టులు గా గొనయమునం జేక్ని 

“' భార. చో," 3, ఆ. ౨౦౪. ఆం. భౌ ద్వె+ 

౨౧౦౧; 2. ధనారక గము, వింటికొవ్వ్దు. అం. భాొ* 

గొనబు...వొయ  6నగ విలాస మొవ్వు ఫేం? 

చుండు. 'ఆం. భా, వ్ర. ౧౩౯; 2. సౌందర్యము, గొనినె = నొనను, ఆం. భా ద్వి, ౧౨౩. 

నుందరక. (చూ. గనబుకాండు) విణ 1, గొనుగు. దే వి. గుడఫలముశో, (శ ర 

మనోజ్ఞ ము సౌగనై నది. “చ. గొన బగుమద్దు గొప్పు, జే వి 1. గొప్పతనము, 

మోము...” శుక. 3, ఆ. ౧౦౫. ఈం. భాం! 

రం ౧౪; 2 మధురము, తియ్యనిది. డ్, బాలుర | 

ఇలు నిగొనబుచక్కురమోవి యొనంగి 

శశాం ౨, ఆ ౭౦;8 సురభి, 

చక్క బరిమఖించునదిం “క. అని చింతించుచయు ' 

నుండగ, పనజాయత నేత్ర వచ్చి చానిసమీ | 

వంబునం గూర్చుండెను పేసం, గొనజగ జవ్వాది. 

లావి గుబుల్వకొనంగన్ *” శశాం 3, అ ౫౨; 

డ్తీ, శ్రావ్యము. చెవిపండునవై నది, గ్గ గొనబుం | 

గోశిలరవములం గొంక శ్ శకుం ర, ఆం ౬ర; | 

యేలరా.'” 

కీర్త వ్యవ! 

చా(డు గొవకోనము తంటాలువడుచున్నాండు; 

2. ఘనత; భాగ్యము. వ్యవః=బవరిగొక్చ వారిదే. 

విలా, ఫేం "పెద్దది, స్థూలము. (చూ. గొప్పడుగు 

మెకమ; 2 విలుప గలది మూలమైనది. 

చ ..గొప్పకమ్రికెంపులు...”' పీలా ౧ ఆ 

౬౧; తం జక అనేకము. “ఫీ, ..కప్పలు 

గోొచ్చలుగ లపు మ్రింగ” దకా. ౧, అ ౧౩౭; కీ 

'వెడంద, విశాలము అక గొప్పక్ న్నులవాండు స్థ 

విజ ౯, అ. ౧౬౦6; రీ. గారపము కలది, అము 

హ్యాయణము. వ్యవఃావారిది గ్ వృకుటుంబము 



గొప్ప 

(ఇల్లే అయాయర్థ్యములు సందర్భ్శవూర్వకముగా 

గ్కహొంచున ది) 

గొప్పచేయు. ద్వ. వ. (గొవ్ప + చేయు )హి చ్చించు, | 
పెంచు. “సీ, కనూరివీణెలం గానుకగాం చెచు 

నాకా షొ 

కోయకు జీకంబు గొవ్పచేయూ,” పార్ట. ౧౩ ఆ. | గొబ్బి కాయలు. జే. వి బం 

కకం 

గొప్పడుగుమెకము ద్వ, వి. స 

మెకము వనుంగు, వేంక. లిర్య, 3 

నొప్పు, యు. దే. వి, 1. నిమ్మ్నోన్నత మగుభూమి. 
వ్యవ: = ఆదారి యంకయు గొద్వలతో నున్నది; 

2. మిట్ట, మట్టి కోనా యేర్పడి గట్టివడినదెబ్బ. 
వ్యవ:--అగొవ్వు తగిలి నాశొలం ఛశుద్దలె నది, 

పొలములో నొవ్వుల త శృవ్వవలయును. వై వె. (నం 

సోవానసీఎ చూరుపస్ట్ (శం ర 

గోబి. వై* వి (నం. నవా 1. సవా. “గీ. వఆచు 

నురవడిం బొడమునిబ్బరపు మోంక, కొండనొట 

లెల్లం జొచ్చి యొండొండ పెరుగు” వారి. ఉం 

క్కి ఈ ౧౬౧% 2. నొంది, “క మార్జాలంబులు 

సెలయుచు, నర్టించెను నొబల నడి, టాం 

వారి, సీ ఆ. 3౬. 

గొబడి. దే. వి* వక్షీవిశేషము. ఆం. ఫొ, దిష్టి. ౯౮ 

గోబ్బండు. చే. వ. (గొవ్నషవండు.) పెద్దపందుం 

“కీ సాకవేగారంభ్గివరి పొటిం దమయంకతకం బగిలిన 

కననగొబ్బండ్హబేసం గీ. ము,.,” పాండు. ౧ ఆ 
(శ. ర. పాం “పాక వేశారంభ 4, కొం 

బండ్ల.” ముద్ర. పాం 

గొబ్బన. చే అవ్య. ద్ర గొబ్బున, క్రీ మ్రముగా* 

“చ,..గొబ్బన వెడలించె. వామకరవద్మ మునన్ 

“భాగ ౧౦౦ స్కాం, ఊ కగి౬ పెక 

క్క, ఈ ౧౩౪. 

గొబ్బరము. డే. ఏ. ఎరువ్కు చేలకు వేయంపెంటః 
(శ. రః బా 

గొబ్బి. దే వి. 1. ధనుర్థాసదినములలో ప్రాశక కాలము 

లందు (సాయంకాలములందు అని శ ర) కడవ 

లక ముందు నోమయముతో తయారునేసీ 

బొమ్మలు వెట్టి పూవులు చల్లుచు పాటలు పాడుచు 

చేయ నొకవినోదము. సి. నొచ్చికిని.. నీ. 
కొటంతవడకుండం గుండ లాకుము రిచ్చు.” వాంస, 

గు ఆ ౧౪; 2 సమర్తాడినవ్వదు బాలికలు 

గిలా 

3 
ne 
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పటలం పాడే చేతులు తట్టుచుం జుట్టి వచ్చి 

జరపించెడీయొకవేడుక- (శ ర; లి. తురము, 
నొలిమిడికో, ఆం. భాం ద్వి. ౫౬. బి. నమస్కా 

రము.” సాం. ని. మాన. ౨౫ 

(గొబ్బి * కాయలు 

థాన్యవి శేషము. “క్రీ సొట్బికాయలు బలుగుత్తులు 

పొలమోాగడలు...”” వాంస ఈ, ఆ. ౧౫౨౮ 

గొబ్బిష్ట, చే. ఏ. బ. 1. చాల, కీ క్రీ డాని శేషము, * క్స్ 
గొబ్నిట్టు గూవనాలుల” వ పు. ౭, ఆ, ౨౦.౨. 

వాంన ౫% ఆ. ౧౫౫; 2 ఒకానొకపాట. “పీ, 
బెళపనందములు గొబ్బిళ్ళ పాటలు... శుక 
౨ ఆ. ఈఏ 3, శ. నమస్కార భేదము. వేంక. 

మాన. ఈ౭. ఆం, భాం ద్వి. ౧౭౫% “రగడ, 

గోష్యప్రియునకు గొబ్బి శనుచును” వాంస 

ర ఆ, ౨౧ బె. 

గొబ్బూన. జే. అవ్య. ద్రు దు. శే, ఫ్రీ ్రముగా. “కీ త్రత్ర 

ఐయోవిభవ కీలకకాన శాస సన్న పున్నా గవివ్భాతి 
గొబ్బున చే యబ్బు, వను. ౨) ఈ అగా, సాం, 

ని మాన ౨౧; 8. ఆకస్మికముగా. ఎక 

గొబ్బునం బయ్యొదకొంగు సడల.” విక్రం ౧, ఆ. 

O౧.D.D చెష. వః అ, ౧౧౬. 

గొబ్బెమ్మ. ద్ద. వ, (గొబ్బిషా అమ్మం గొబ్బియను 

వినోదము. (కా) 
గొమలి. చే. విం Sen (మొగలి శ్రావు. 

మొగలి పర్శవ్యత్యయము చే గొమలి కావచ్చును 
“గీ, జూణవి పుండు సీగం 'దాల్సెం జందమామ, 

గొండనాలుక యననొక్క_గొమలిజేకు.” శ్రీ డా 

౧౭౬ 

నొయిం డే. టి. నోయి, వల్టముం చ ముందట 

"వెన్క. లోంతగుగొయి యున్న లా 

గయిన, ౪” విక్రం ఏ3, ఆ. రాణ. 

గొర వై. వి. (నం. ఘుర్దు రః) చంది చేయం ఘుర్ధు ర 

ధ్వని. (శ్రా) 
గొయ్యి = rd (శ ర GC వా 

గొరకం యు చే. కుర గయకు బిలును, “ఆ గొరక 

'వెండ్రుకలును గసయిచ చేతులు నయ్యెందరుణులకుం 

బిశాచతనువ్రు లొాదవెో పద్మ * ౨ ఆ ౧౮౯, 

జొన్న వీ. క, ఆ, 5౨౦, వ టి. 1, (నం ఖురా 

కః) పశువు జంతువు. (మృగవిశేఘ మని శ, ర 

నుయ్యి 
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కాశెను మని (జౌ; 2. (నరం ఖురాలక$) | 
ఇనువబాజముం (శ. రు 

గొరకక్ణ. వై. వి (గొరకశాకత్తా ) 1. అలుంవ గల, 

చేతికజ్ఞ. (శ ర); రై చేరియీ.టె, (జా 

గొరకచే:వ. జే, వి. (గొరకషా చే: కు ద్ర్యమక్స 

విశేషము. (శ్రా) 

గొరగ చే. ఏ. 1. మెలా రశుక్షు ద్ర, దేవతను సొలుచు 

మకమువాండు. “సీ, గొరగయ మొలాకుం గొని, 
యాడు నొకవేళ నొసలిసై బండారువకుపుం 

దాల్చి కాకీ ౭, ఆ. ౨౩౦; 2. మెలారును 

గొలుచుమకము స్త్రీ. “గీ. వీరమైలారుజేవర పీర 
భటులు, గొండ్రియాకడుచు నున్నారు నొరగ, 

వదుచు, న్యానుచున్నది. . .” క్రీడా ౧౪౩; త. 

డౌవుడు. “ద్వి. దొరగ లుమైడ్త్సవత్తి3ం బూజ 

సేయ, మకులెత్తి వచ్చితో యండుక రొటవికి.”” 

జస. 3, అం ఇరగ వం; కీ బిచ్నగాడు, “క. 

పులిచూము తిండిగొరగం,గలిచియం నో శచెల్హ యింక 

నల్పించెదు...” కు స ౭, ఆ. ర౩3. 

గొరగొర యు, చే. వి వకులుమొ. చారుదీ9 
వచ్చుటయం దగుధ్వని కనుకరణము. (వేగ మని; 

శ. ర “క్క ఇకువంకల దన్నం చొదివి, గొరు' 

నంకలం6 దుమైదలుశు గోయిలలంం డక్క_రిచిలు ! 

కలం బుకిపులుంనులు, గొరగొర రా మరుండు, 

"వడ 9 గదు ౫లంవన్ ” సీలా. 3, ఆ. ౧౧; 

2. (సం. ఘుష్ట్ర వ) వండిచేయుం ముర్దు రభ్యని. ; 

(శ్రా) 
గొరజే. చే. వ. కాలిత్రొవ (బ్రా, 
నొరమ డే. ఏ. మిట్ట. “ద్వి... వాగుల మడుల: బల్ల 

ముల,గొరమల గుడుఃగుల: గొండలవరిని.” 

నవనాభ. ళ౬. పు. (జ్ర | 

గొరవంక = గోరువంక. “క చిలుకలు గొరవంకలుః | 

3 లివరీ ౨, ఆ. కే౬* 

ఆం. భె. ద్వి, ౮౯యః ౨, అ లర 

గొరవంకరాజేశాలు. వె. వి బం ధాన్యవిశేషము, 

“వ, ,గొరవంకరాజనాలు కాటుకళేకులు. .. | 
ఇవృబంధ. ౧౧౫౨ 

mmm ee కో శా 

అ 

సోోయిల లంచలు,,, 

న. 

6 
“నె 

tres 

గొరవక = గొరవంక. “షం, .ఏద్చుకలం గోతులను 

బిీచ్చుకల నగారవకల. పండితా. పర్వం కళే 

పు. 3 జం 
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గొరిజే = గొరనె “క, మునిగా, వటకిటిప్యామి 

గొరిజ :కికబోజణీయన్  శామా. 

౧౩౫౧ సాం. ని. తిన్న, ౭౨, 

నొరిసె, చై (నం, ఖురక క. గానె కకుపుల 

కాలిగెట్ట, భుకము. “దం నెకవెలయందయకె 

గుజుచకొములచందము వెన్ను మందముక్ ల దశా, 

ఏ ఈ ౨౨౫. సాం. ని. లిక్వ. 2s, 

2, ఆ. 

అ 
త = 

దా 
స్ 

Fa 

ఓలి గొరివెగాలి. డం వి (నొకినెశేగారిఎ) వళువ్రల 

నెలనడుమ పుండై పురుగులు వడెకువ్నాది. 

(శ ర 

నొరు = గొయి'ఫ “కం అల రక్తి రుక్క వసనుండు, 

కలయుశకు మూరి యును పార్ట కను ఏకుచుట 

యున్.” భోజకుతా. ర, ఆ, ౧౪కి 

నొజకం జే, ఏ. కాకుపోతు, అడవిదున్న. జా 

గొఅకచయు. చే. ఆ. క్ర," (నొజుకషావే యం) కారో 

సోతువతె నజిచు. “2. ఒక్క కడకు తె నొఆక 

వయుచును జాంచి, న ట్రకని బెంకి: గని పీ:కః 

బట్టుటయును, మృగయు లండు: జని వెల్వరించి 

నీళిక, కాండముల: జెండి రొకపెద్దకారుపోతు” 

స్వా, ర, ఆ. ౪౮. 

గొఅికు. దై. విణ. (నం కల్పకం వీచుండు, దురా 

రుడు. “ఆ. తను జేడుట గాక రక్కినవారిని; 
'కేజబుకం ఆాచె శార గొఆకు:బశుచు, వీని చెట్టు 

న వినువక సొరలియింవ్కృవలయు.,..” న్ఫసిం, 

బీ ఆ రాల 
రా 

గొఆఅకుందనము. వై.వి. (గొఆకు?కనము చౌష్ట్రము, 

దుర్తాక్తత్వము, “చ, ఎయికులం సాకి భూములకు 

చేయసచు నూళ్తును జొచ్చి జే లి డిం, బలీవలకీ 
యి Ua 

శీయుచుకొ చతుల బాలుర నేపువం బట్టి తెచ్చు 

చున్, బేజు నిడి దండువుల్ గెొనుచు: జేట్టలపుట్ట 

యాతండు నాయ చేసొఆటకుందనంబు మోజీ 

రం గువురుచుండుదు నెల కాలమున్లో దశ. 
was ర 

3, ఆం ౧౧. 

| గొఆపము. వై, వి. (నం. తర్మవ్రః.) 1. కొఆపము, 
గుజ్జముకు దోముసాధనబిశేవము. “*వ...పిడుక 
గొఆవంబు తోమకంబునం బుటపుటతై కొదమ 
కట్టుపగుంపు, ..” ఆము. ఈ, ఆ. 3౫; 8. గొఆవ 

ముతోం దోముట. “గీ. నగొజిపమా లేదు నీరార్చు 
గొడవ యొజుంగునడ్డి వేయయ..” శుక క, 
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ఆ. ళోంరూ; 8 ఆర్థచంద్రా కార మగబాణ ముం 

“ద్వి. కరగనంబులర రాంచి కత్తులగోసి, గొఆ 

వంబులను డుస్ఫీ కొజవులం జూ:డి” రం రా 

ఊఉ ౫౧౨ ఫు, రా వం, 

గొటీగించే. వై. స క్రీ, (గొటుసుధా. చే) 

గొబుగంకేయు. *చ...ఈల గొటేగింపం బంజె 
౪) కాళ, ౧. ఆ రరాం 

నొజీయం వై, వి, (నం, కురరీ.) 1. మేషి, “క, ఊజ 

దగునారుగవంటలు, గొటీయలపూడియుశు దజ 

చనన్'.,,” భోర. ఆర, ళో, ఆ. ౨౯౫. అచ్చ. 

యు. ౨౩౧; జి. నికృన్ణుండు; నికృష్ణజంకువు. 
“ద్వి. కొటి ానిజఅ ధుల కొయ్యనగాండ్త, 

నొజీయలంవా ర్తలు కూడునే శఈవ్వ” బన, ౫, 

ఆ. ౯౧ పం. 

నొతియనొంగ ద్వ, వి, (గొతియ4గోంగ్ఫతోడేలు. 
చేంక. తిర్య. లొ. ఇటే, శగాలీయలనూడు మొ. 

సాం, ని. తిర. లికి, 

గొతీయపఫోకు. డ్య. వి, (గొతీయశ-పఫోతు) మగ 

గొడ. వీడిక. “గీ. గొలీయఫోరుల నజకి ప్రోగు 

లుగ నిడ్డ, వెగ్గలపుంబ చ్చి నంజుళ్లు , , 4” అచ్చ. 

యు, ౨౫౧, సాం నిం తిర్య. ౭౪. 

గొజుప. వై. న శ్రీ (నం, తర్ ఎ) మెరముచేయు' 

“ఆ. వాడి యైకకృ్ళ త్రివాంతియమ్లునం గొని, 

వగతుళిరము వెక్కి. లెగయ గొఆతిగినరుల శెల్లం 

జూడ నవ్వగునట్టుగాఎగలయ క్రైదుగూంశటుల 

నొనశక్చె భార. ఆర. ఇ, ఆ, ౨౫౦. భాగం 

౧౦, న్యం, పూ, ౧౭౭౦. వి వవనము, 

ఇారము. (చూ. గొజుగులువడుం 

సొయిసగులువదు, వై. అ. డ్రి (గొజుగులు--వడు.) 

నొజగంబ కిన వగ్కుతురిత ముగు, “చ గొజుగులు 

వడ్డ వెండ్రుకలు 'హ్రూరపుజూఫులు. 4 వదృ' 

౨) ఆ. ౧౯౧. 

నొజుపడమం. వై వి గోరువడము, నల్హకంబళము. 

“ది "నెలకి చెన్ని మాజులు నీళ్ళ లోవలను గొటు 

వడం బుదికిన మణి తెల్ల నగునె.” బస. ౭, ఆ. 

౮౬౫ వం, వెన్న, 3, ఆ. 3౧. 

గొజె. వై. ఏ. నొటీయ మేషి, “చ.. .గొజెతోట్ట 
+, పాంచాలీ ౨, ఆ క 
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fs గొజీయ = గొకో గీ, గొట్టె గొల్టీయ యకయను 

సొజఆలు “మేషీలో ఆం. భె దష. లిక నః 

గల్లు, డే, an lL. ముప్పదిరెండుకుంటలవరిమితి. 

(శ. ర); 2. దున్నినపాలము చదుశుచేయు 
సాధనము. ఆం. కే ద్విః ౨౨ జే 93 శుక, Dy ఆ, 

ళంరాః 

గొజె=గొటీ య, “సీ, ,,గొణజెలుకొ బజెలున్... 
ఈతి ప్ప మ! జి 

సీలా, ౨) ఆ ళోం. [తాం 
గో వెదలంం చే. వి బ. ఒజకజాలికీటకనమూవాము. 

గాజ్రైపోతు = గొటీయపోతు. సాం. ని. తిర్య. ౭౪. 

గొల. వై. వి, (నం, గటచ్చః. క. గొలె 1. (భూ 

వులు నత్తి, *చ....కొండనోంగుపూ, గొల... 
పాం, ౨, ఆ. ౬౯. 9. (వండ్డ్యు ₹ల. “గీ, 

అరంటివంటి, సొలలం.. నుక. ౨ ఆం 5౭, 

(బ. గొట్ట అనురూవ మో కింది ప, యోగమునం 

గానవచ్చుచున్నది.) “గీ. చారుబినసచావూలార 
రంభోరులార, కందంగా చేల ముడుఃంగుచు6 కుంద 

చేల్క కుళ్ళ గా చేల తలవంపుగొ ల వేల.” చంద్రా. 

ళో, ఆ. ౨౫౮. 

గొలక. చః cap 1. (భూల) గుత్తి. కన పొడుపు 

మలపొన్న పె చెలపువ్వుగొలక, చెలకొన నొకింత 

నగియె నాం చెలుపు దోశె.” వూ న ళో, ఆ 

౧౦౪; 2. కలక లధని. ఆం, భా. న ౧౨౧. 

గొలగొల. టె" కి, 1. కలకలధ్వని. *క్ఫీ = కొదమ 

కోయిలచాలు గొలగోొలలకు.”” నీలా. 3, ఆ. ౧౫౪%; 

2. మూయగుటమొ. వానియం దగుధషని కనుకర 
ణము, “చ గొలగొల మంచు మూంగి చిలకీగుంపు 

లంబేనియ లోను లేంటి లేంబిలకలు మించ... 

పార్వ 3, అం ౧౫ 

సొలసొలలాడు. ద్య. ఆం క్రి" (గొలగొలలం+ఆను ఎ 

గొలగొలధ్వని చేయు. “క. చిలుకలు గొర 

వంకలు నోయిల లరిచలు చెమలిగమంలు నెడపక 

యెపుడున్ , గొలగొలలాడుచు విరహుల, నిలువయగ 

నిచ్చునె వనంబు నీకుం గొఆజయే.” శివలీ. ౨, ఆ. 

ల౬. 

గొలిమిడి. దే. వి. తరము, గొబ్బి$. ఆం. భాం ద్వి, 
౬ ళీ, ఆ, ౧౦. 

గొలివె. చే. ఏ. తృణవిశేషమః. (శ. ర ణః తృణ 

థాన్యవిశేనము. ఆం. ఛా. ద్వి ౨ లిగా. 
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సొలుగీ ఇ గోొనుగుః (శం ర 

గొలును. జే, వి (క గొలను) 1. చేతులం గానీ 
మెడలోం గాని ధుంచునాధరణవిశోనము. 

“కీ గలు నన లలంలికావిశేషం బగు. “ఆం. 

భా, దిక్టం ౧ళోణా 2. ఏనుంగుకాలీకిం గట్రెకు 

గొలుసు: (శ న; తి, శృంఖల. సంకెల “గీ 
అడుగొ మువ్వలు గల్లుగల్డకుచు (మ్రోయ, 
నొడలు జళిషంచు నవ్వేపి “ందుటు ఏనుము, పున్న 

మలచేఆ గొ ను... గాల్లునేయు్కు. నిందునంవలి 

కుందేటి సగ, రంగపు” పొర్య, క్షం ఆ ఏ౯ 

రకు 

నొలంనునగొను, పం బి క్రీ" (సొలుసుషుకనుఎ గొలం ఏ 

వలి నొకదాంఎ నొకటి యంటి యుండు. “గీ, 

అడిశబంబు: వప మంద నడరువడము దగువిశేష 

ణములతో : దగిలి వరుస, గొంనుగొని యర 
సంగతి: నదియు చేకొఃలళీ సంజి 

వడా నం ప్రల వ్యా* ౬) ఈ ౨౧. 

గొలునుమోడి. చే, వి, ఏడివిడిగాం గాక నొలునువలె 

నొకటితో నొకటి కలిసి యున్నయక్షరముల 
చ్రాంతం (శ. రు 

గొల్ల యు, చే వి 1. ద్యారసాలకుండు. “సీ, 
వెలివాజారంబున నిలిచి గొల్ఫలం నిల్బ, ౪” 

దశా. ౨, అ, ౯౭. పరమం 3, ఆ.ఒరీ; 2. ధన 

పాలుండు, కోశరతకుండు. (శ. రం ట్రూ క్రై 

వి (సం గోపాల, క గొల్ల వశువులను 
"మేపీయం పూలు పెరుగు లమ్మియరు జీవించునొక 

జాలి. (ఉదా;-గొ ల్ల వాడు గొల్బది, 

శం ర విణ. నొల్లళాతివాండు; గొల్లజాలిది. కక 

తా నప్పుడు గొల్జ మెచ్చెం దనకుల కాంకన్.” 

నా, వంచ. ౧, ఆ క “సీ, గొల్లయిల్లాం 

డ్రతో 6 గోడిగించుటం జేసి వర కామిసీసవోద 

రతం బూని” సారి. ఫీ9. ౧౭. 

. 
సద కషం ల 
చ a 

వాడెచ్చే? 

న్ 

గొల్లండు, 'వై . వి, ఆలకాపరిః విణ. మూద్దుఃడు, తెలివి 

తక్కు.వవా(డు. “క. ఓల్లనిసతి నొల్త నివతి, నొల్లని 

శౌలికాని వినువ నొల్లనివా డే, గొల్పండు కాక 

భరలో, గ్ ల్లండును గొల్ల: డని గుణమున 

నుమరీ.” ను. శ. ౨3. 
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నోల్లకం వై, వి (గొల్లషాకం గోొల్లది, గోపిక. “గీ 
అనిన వేటొొక్కగొల్లక ౪” వారి, ప్రా గ ఆ, 

ఎకి.కొర్తూం 

గొల్పకనము, 'ద్రీ* వి, (గొల్జఖశనము) అలకావరి 

తనము; అనాగరికక. “ఊఉ, ఎక్కడీమాట గొల్ల 

కన మించుకయేనియుం లేదు నీచెనన్.” భార 

విగాః, ౧ అ. ౨౮౧. 

గొల్ల దొందు. దః వి (గొల్లఉదొందు) ఒకజాతి 

చేయ “గీ, అకై దముప్వుంజేంచ యు గొల్ల దొందు.” 
ణా రు 

నంద. ళో ఆ, ౧లాభిం 

గొల్ల పల్లీయ వు గొల్పవశ్లై 

గొల్ల వళ్ణి వై. ఏ, (గొల్లగావళ్లి) వ్రేవశ్లై, ఘోవము. 
ఆం, భౌ, ద్వి 1౨. 

గొల్లభొముః. మి. వి (గొల్ల4ాభాను) 1. గొల్పజాలి 
ర 
లు" (టా? వెం; 0 కీకవిశేషనుం, (బ్రాం వా 

క్లే గొల్లము, వై. వి, 1. నీళ్టగుంట. “గీ. కూడి 1రులుం 
దరులు నొల్లంబు6 బల్జ్బంబు నరసి 44" ఊం వారి, 

గి ఆ, ౨౧౧; 2 పల్లము. “ఆ, .ఎలగువాల 

యందు, "వెదకి యోలములు వివేకించి చజుల 

భావించి , గొల్లములకుం బంచె దృష్టి భోం ౫ 

ఆ, ౫౩, 

గొల్లవాడు = గొల్లం దా. 3, ఈ ౧౦. 

గొల్ల సీచాలు. ద్వః విబ (గొ ల్ల +సీవాలు.) గొల్ల 

వాడు సివమె ర్తి వేయుశేకలు పాడుపాటలం 

మొ, “సీ, దిక్కు_ండు పట్టుగా నాయగొనC దట్బిబ్బు 

పాటు గొల్లసివాలు పౌడుకొనుచు.” కువల. ౨ 
ఈ ౧౧౫ 

గొల్లియన. చే. వి దికవిధమైనగుడారు. “క, వనీండి 
జలపోననంబుల్క నససమరుచిం బొలుచుగొల్లియ 

నలు, ..” కనిక. ౨, ఆఅ, ౯౬, ఉహరి, ర, అ. 

DOE 

గొల్లు. వైం వి 1. కలకలధ్వని, “క, ఆది యేమి 

సొల్లు జైటను వద నందీ యనీనం జూచి వచ్చి 
==?) పార్వ ౬, ఆ ౨౩. అంంభా, ద్వి. 

౧.౨౧; 2 నవ్వుటయం దగధ్యని కనుకరణము. 

“ఊ. . గొల్లున నవ్విరి పౌఢభామినుల్.' భొను. 
| ౨ ఈ ౭6౮ లి. నక్క_కాతయం దగుధ్నని కను 
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గొల్లుమకు. ద్వ. అ, కక్రి= (గొల్లుశఅను) 1| గూడీనకా గొవోరుసేయ జీల సొరెకుం జలంబు 

దుకిఖించు, వీడ్చు, '“ఉఊ...కానకు రాసువుండు నన్,,.” సౌః ౨, ఆ. ౧౮౦. విజ, 3, ఆ, ౪౯ 

పోంగా నిపు డెంకప్తుభై: నడగం డ్లనువార్హలు  గొడ్హైము, డే. వి ద్వారకవాట బంధనవి శేషము. 

మిన్ను ముట్టి బిక్టై నన కెల్ల నొర్జుకన నాగత “చ,.ంలేచి, సక్వరమున శన్మణీగృవాకవాటము 
పటి మలి మ ళో అ. ఈ 

మమయ్యొం బబ, బ,భెత 5 నుంకటన్. * చం. రొ. ఆ. ఖనన వెట్టి సం “వెన్నం క్ wll 

ర; మ మాజు మోస, ఆతిళయిం చిమో?గు. గ 

“థీ పాదకల్ మెస్టుచో బటు వే,క ధకసౌవి | నో. చే. అశ్య. అవే, సెబాను. (బౌ ల్ల! 
దల్దపామోధ్వకల్ సొల్లుమునలయల "ఇందు, ౨. ఆ. గోంగూర, దే, ఏ. (గోందషాకూర గోంగుకూర. 

౧-౨౩; 3. గొల్లుమనుధ్వని లోబిగ్లజ గా వేక్చు. (బౌ వా 

వా!తకని ప్రాణము pee నలుగురు చా నం. వీ. ఆ. పుం ఒకానొకపానుర 

నొక్క_సారి గొల్లునునిరి. కొండజాలతి వాడు. విణ, (అ. ఆ. అ) ఉఊజుకు 

గొల్చెక = గొల్లత, “ద్వి. గొర్లెకరూవంబు గొల్టెక్ర| బోడ్డు గలవాయ. 
యిల్లు.” ఖు. 9 ఆ, గిల కరం వేం కంచం. నోండ్ర. జే, వి గర్జన ము అజిపు, (చూ, గోండ లం 

౧, అ రార. పెట్టు. 

సొల్రైన ఇ గొల్లియన “మ, ,. ఎల్లి గొల్ల లె త్తింతు నోండ్ర, లంపెట్టు* చే. అ. క్రి. (గోండ్రలుగా పెట్టు) 
విరోధు లంబునిధి వెల్లిం డొల్ప జల్లించ గన్.” నిస్టంచే గ “డు గోంద్రి వ వెట్టి మేయుం 

ఉ. వారీ. ర, ఈ ౨౦౬ సాం, ని, మాన. లజ. దరికోపమునక్-. గురియంగ. వాష్చి, +,” వాటు, 

గొచ్లెనబండి. చే. వి (గొల్లెన4బండి ) హాఃటిలండి | ౨ భె కరి. పు. ౧. వ 
గ జ్యో జ్య న న్్ 3 జ్ ఇ ఠి కథ ఖతి ఊఉ. పల్దకులక మహోష్ట్రముల భద్ర గజంబుల గోండ్రించే. చే. అ శ్రీ- అజదు “ద్వి. గొటకొట 

నందలంబులక్ , నొశ్లినబండులక్ .. ఎక్కి ట్ట నోండడ్రి, ంచి కోజు లాండదొంటి, గసటగటం చాంశించ 

టై" మి ఈ ౧౧౩, గర్భంబు గలయి" నవనాథ, 3. భృ మె (శః ర 

సొవరు, జ, సీ. ఉడుకు, తొవముః (చూ సోవరు గోం & అం = గోండి టి ౦చుం కక ది. hes గుహా 

వోవు క కెబ్టలల్ చిణుత్కప్రులులు గోం & లం 

గొవరువోవు. దే. అ. క్రి. (గొవరుశాపోవు) ఉడికి చుండు...” ద్వి. నల 3. భా ౧3౯. పు పుశ్చం 

పోపు కష్పముగు. “గీ, కొన్ని దేశంబు లెండచే శకం, ౧; ఆ, ౬౧. 

గొవరువోయె.” కాశీ, ౧, ఆ. ౧౭౭. గోండ్రిల్లు = గోండడ్రిలు, (శ. ర 

గొవోరు. జే. ఏ. 1. ఆవోమణము, అంతు. “సీ,,, | గోండు, దే. ఏ. 1. అంగలార్చుటయం దగుధ్యని 
గొవారు నోర వన వెలయు, నాఘోేవణసమాఖ్య |  కనుకరణము. “చ...అకెళవున నాడునాల 

2 ఆం భా, వ్ర ౧౧౫% “గీ వీటికి గొవోరు| భుజగిం గని గోండ్రని యంగలార్చుచున్.” 
తనకు నా కేల వెరవే' కువలు స్ప ఆ. అము, 3, ఆ ౧గ; ల. నగ్జిఏచుబయం దగుధ్వని 

౧౬; 2. తావము, (మా. గొహొడదనేయం)| కనుకరణము. “గీ. నోం డ్రు, గోండ్రని గర్జించు 
విణ, శుస్కు_ము, అఫఘోషణముతో: గూడినది | గొంతతడవు” వరావా, ౧౧) ఆ. ౭8౬. 

“సీ అందణిలో మున్నె యగడౌట ఇాలబే నోం డు) పెట్టు = సోండడ్ర లు పెట్టు 1 (గర్జించు; 

యిక గొవోరువా చేల కనక,” కువల ౫ ఆ| ఉజుముం; 2. (అంఆవేయుంం (జొ 
౧౯. నోంకు దే. స (క్రి. 1. దురదపోవునట్లు "నెమ్మదిగా 

గొహారుసేయు. ద్వ. స క్రి. (గొవోరు+చేయుు  గీశు. “గీ. శిరము గోశంగం దగ దిరుసేత,” 
తపించంజేయు, ఉఊడికించు. “వంచచామరము. భార. ఆను, ర్క ఆ. ౧౦౨; 0, తోలు 'లేచునట్లు 

జొవోరు మోకుం జల్హం గాయం జూడుం డోన|, గీలు. “గీ, ధరణి మణీయును బెక్కువిధంబు 
మారకంజవోరులార మంట మాని శంబరారిం! లందు, టి న్యూవిదు ఖైనద్రావాణప్ర,భులమహిమ , 
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మె యెజీలి యెణింగ సద్వినుకచరిక, కొజిని | గోయజాట. చే. వి. (గోజాడుధా) పీడించి యడు 
గొని వెల్టిచే తలగోశికొనగ. భార, ఆర | సట (శరం శాం 
ఆ. ౧౯. ((గ్రోశికొనల” అవముద్రి.) సోంజాడు. దే స =. (గోజాషాఆడు) పీడించి 

గోంకుడుపాజ. బే, వి. (గోశుడు + పాణ.) దో(కుడు | _ యడుగు. రో శా 

'పాజు, తవుగోల, (శ. రృ గేయ దే సం క్రిం పీడిచియడుగు. (శర) వి. 
నోయకం దే, వ. (క గోగృి గోన్సు తీక్టృృతము' 1 పీడించి యడుగుట. (శ. ఈ బ్రా “క 

(ఇండలిఛేనములు: ఊరణగోయు, కొండనోంగ) కావున వేజే గనోంజులు, గాపు ననుం హాటీ చేను 

చిక్కి_గోంగ్ను ధశాసరిగోయు, పుల్చ్హ గోయగు, వర గన్నది యిం లే” పార్వ. ౨ అ ౭౫; 2 

నోంగు సీమనోలనమొ.) “నీ. కాకి తూ కందుగు| తావము భాధ. “ఉఊ *ె మై లవెరేణ్యగగ్భకలశాం 
కానుగు వరగోంగు నోంగు బొట్టుగు చిక్కి నోలు బుధిరత్న మ కోడెప్ర్తాయపు, స్వేళం దవం బటంచు6 

కొండ్కగోయగు, ..” వాంస. రి, అ, ౧౧. Wha చూడం జాలం జా,ల్పాలు 
గోథులము. ద్వ. వి. (గౌ గులుణ్లాకమ్త.) దున్తా భేదము; వ పర్య. ర్కో అ, ౧౬౧. 

జీవతా'భేదము. ష్ నోము రౌ క్థేందుధరుకొమ టు. నోంజాడు. (శ్రా 

నోంలమ” భీము. ౧, ఆ, ౯౮. గోటు చే, ఏ. పే, కకం ర జేర్చి కుట్రైడు 
గోటి, చే. వి ఖండకము, కచ్చడము. ఆం, ఫా. సన్ననినరగవలై. (శ, ర. చొ); 2 ఒయ్యారము. 

దె. ౧౫౭. చౌ ౧, ఆ. ౧౦౦౨, | (శ. ర. జ్ వా; 3. శేఖ. (శ. రః త్వ 

గోంచికట్టు, దే. వి. (నోంచిగాకట్టు) బ్రవాచారి. వాస భూమోవిశేనము. ఆం. భె ద్వి. ౧ర౯ా. 
Ty ఆన లన్నియు మొదలంటం నోస్ యున్న, |న గో టుక త్తెం ద్ద. విణ (నోంటుశాక తె ఓ య్య్యూరము 

సోంచికట్టున కటువంటిగొడవ గడవ,రాక మెడం| కలది విలాసిని. (శ ర జాం 
జుట్టుకొనియె ,..” పాండు, ౫%, ఆ. ౧3౮. సోంటుకాండు, బే, విణ. (గోంటుగాకాండుం ఒయ్యా 

నోంచికాందు. దే. ఏ. గోంచిశాకాయé. ద్రవాచారి. రము కలవాడు విలానవంతు-డు. (శర తాం 

(శ. ర) విణ. గోచియే మిగలినవాండుాదరి నోందు. జే. వి బంక్క బందన, (శం gl 

ఎద్రుడు. “గీ. ఆరివేరంబురీతి నిందందుం re (దురు జ గోందురుకవ్చ, (శ ర టా) 
నందక డయ్యు బౌాంచనకో డెగాండు.” చ బంధం గోందురుకవ్ప. జే వి స పెద్దళాతి 
౭౫౪. కచ్చం “రీ గదు శ్చ క్ ఇ. హాంగ 

Wasa జే, వి. (గోంచిగా పొంత నో. చిగుడ్డ, రో; ఆ. ౧౮౬. 

గోంచి. “గ్, వక్కిమంచము చొంతయలు నోంనీ సోందురు గవ్వ. జే, వి (గోందురు 

పొంత కివధ ౫, ఆ. ౬౮. జాతినవ్వు ( జాం 

గోంచిపాంతరాయండు జ గోంచికాండు. (దరిద్రుడు. నోకంటకము. సం, వి, అ, న. పుం, న, 1, ఆవుజెక్క; 
“ఆ. "పేర్ష్మి నదరు గుండెపిక్క_చెనరు లేక్కయుండ | 2. వృష్టేమోం 
వచ్చు. చేద యులుకు దక్కి; రమణ నోంచిపొ.త | గోకర్భము. సం వి, ఆ పుం. 1, దశ్షీణచేళమందలి 
రాయండు దొంగల, మిండ: డచెడుమాట"మేలు శివమే టి, విశేషము; 2, ఓకానొకగణచేవక, శి. 

శగవ్వం ఓక పెద్ద 

డెలిసి” కుచేల. 3, ఆ. ౪౭. జుర్త క, కంచరగాడిద; రీ. ఆవ్రచెవి మాకారము 
నోంచిబాయండు,. ద్వ. వి. (గోంచిశాచాయజడు.) | _ గలష్మాక్ర; 6, మృగవిశేషము. 

గోంచికట్టు. ఆం. సం మాన, ౨. గోకర్ణి. సం* వి ఈ స్త్రీ. మూర్వ, చాలీ, 
నోంచివాందు ఇ నోంచికట్టుః స. పృతినవబ్ర వా గోకిలము. సం, వి, అ. పుం. 1. రోశలి; 2 చాలి, 

చర్యా ప్రీ షీ భవ్యతరత, pe ంబునం గడు బీజు నోకీలము, సం* ఇ గోకిలము. 

వోని గోంద్కిచాడ ననుచు నిజానుభౌవంబుం | గోకలము. -నం వి. ఈ న. 1. అఆవ్రలనుంద్య క్షి, 
'జలిషి నా, న, పీకి ౧౧ గోశాల, గోన్టము; ల డ్రేకళ్లె. 
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గోకురలిక. నం. వి, ఆ, త్రీ ఆఅడునునం బడినయావు. | గోడగించు. చే. అ, శ్రీః (శృంగారము పాడు. “ఉ, 

గోతులికు దు. నం విణ. (ఈ ఈ అం క. అకునున 

బడినయావు నుపేవ్షీంచువాండు; 2. మెల్డక ంట్ 

వాను. 

గోక్ళతము. నం, వి. అ. న ఆవుెపీ(డ. 

సోమ్రరము, సం. ఆ గోకంటకము* 

నో గ్రంథి: నం, వి. ఇ పుం, 1. వనులపాల; 2. వీజు 

విడుక; లే. గోజివ్యా, బెండళో. 

గోచందనము. సం. వి, ఆ న గోశీర్ష ము, పచ్చచంద 

గోచరము. సం, వి. ఆ పుం కే, ఇంద్రియములకు 

గనుపడువిషయము; 2. జూనాదివిషయమ.. 

ఊదా:..పిళృుసద్మ సోచరః (నం, కు, సం, ౫. 88) గోడ్రపురువు. చై. వి (గోడ+పురువు) 

గోచరించే. నం, ఆ క్రి 1. కనబడు “వ,,, 

వారణరాణ౭మాన కనువారవుం. గుంతలమధ్యవపీథి 

క్షి గ ౧ నందూ రము దూరమయ్యు మగతుమైదప్రో డలు 

సోడగించు రుుకారము శార మయ్యు...” 

కనికరం 5, ఆ, రా౭ి. న కి. మించు- “నై మందు 

వేసపినాంటిమార్తాండబింబంబు సోడగించు వసిండి 

గుబ్బతోడంో 'కానీం ళో, అఆ, ఆల. 

(నము. | గోడచేర్చు. ద్వ. ఏ. (గోడశచేర్చు) గోడదరిని 
చేరుట. ఏణ. మందుడు, జడు(డు. “ద్వి. ఠః 

రొజా, +. మొండరి చల్ల చప్పుడు గోడ చేర్చుళి” 

డి హరిశ్చ. డ,. ౧౧౯౯. వం, 

మతు. 

రామం, నల్లి సాం, నిం తిర్య. లా, 

దృష్టికి సోచరించినన్.* సమీర. ౧, ఆ. ౧౩9; | గోడా. వై.* ఏ. వి, (నం. ఘోటః హిం ఘోడా 

ద తోంచు. “గీ మొనసి హీశము చరించిన 

ముండముక్కు, కోంతవడు నన్వమాట నక్ 

గోచరించె” కానీ, ౬, ఆ ౨౨% 

గోచారము. సం ఏ. ఆ. పుం. మేహిదిరాసలయందు 

సూర్యాదగ, వాములసంచచారము. 

గోజినా్ట. సం* వి. ఆ. స్రీ" చజెండళీ. 
గోటాపన, వై. ఏ. ఘోషించుట, ఘోవ. (పక్షీ 

యిక” ఆని శ. ర నూని) “క చేటుకొర 
వండ్లు కొజుకుచు(, జీటికి మాటికిని గసరుచిలుక'క 

జిలుకా బోటుల సనలయించెడునీ, గోటావన 

యొన్నం డింక గూంటంబడునోల' నీలా, 3, ఆ, 

ఒడ 

గుజ్జము- “క జోడనలు నిబ్బరంబులు, వే డెంబులం 

“మెజయ రాజు వేడుకతొడన్, గోడా దుమి 

కించంగ జతుగూడిరి దొర లెల్ల భటులగుమి వెను 

కాయిన్.” ఊ రా, ౭, ఆ, ౨౯౯. 

గోడాడు. డే. అ, రో (గోడు+-ఆడు ఏడ్చు, 

విలవీంచు. “డా. విడువ నేల తండ్రి కను వేమఆ 

కుండుండు తోడులార చేసూ డిబెతీ వ్ర నందుం 
బరశుద్యుతి భీముడు రాముం డు గ్రు డ్రె ,యాడక 
యర్జునాక్శభ వు లున్న పురంబున 'శేంి చొచ్చి 

గ్మోడాడయగం బట్టి చంపవె వడి నర్జునజాతుల యువా 

ఘాతులన్”” భాగ ౯ స్క౦ ళోరారి. ద్వా 

₹, ఆ ౨౨౬ 

సోటిచెనకు, దే. వి (గోరు+చెనకుు నఖత్షకముః న్లోడ్లి, బే. విణ. 1. వఏీటవా శైనది, (చూంనోడివడు.): 
ఉం రా. ర, ఆ. ౨౨౧. 

సోటినాటు = నోటివెనకు, కదిరాం ౫ ఈ ౨౫౦. 

నాం ని. మాన, ౫౧ 

గోడు వై, వి. (సం, కుడ్యమ్) 1. కుడ్యము, భి త్తి, 
అం, భా, ద్వి, ౧౨- అచ్చ, నుం, ౯౫ 2 (సం. 

ఘోేటః హిం. ఘోడా) గుజ్జము. “చ, నెచా | ఇక, 
సగుగోడ యటంచుమెచ్చుచున్.” ఇందు, ౨ 

ఆ. ౫౬. 

గోడకాలు. దష. బి. (గోడ4కాలు) కరగోడ, కంచె 

0, వంపు గలది. “సీ. గూనివీపుతోడ గోడియై 
బోటెతి కటివడ్డకంకాణతండములును.” "కారీ, 

క, ఈ ౧౩౮ 8 లోప ముండియు లేనట్టు 
కనుపడునది. వ్యవఃజ=వాండు గోడిగా సంసార 

మీొడ్ను చున్నా(డు. 

వై. ఏ (సం. ఘోోేటీకాః ఆడుగుట్టము. 

“పీ గోడిగజాలితోం గొదమ”వెంటుల నేర్చి 
మావుల హా ర్తించుమార్హవంబు.” భోరు విరా, ఇ, 

ఆ. ౯౫. అం, భా ద్వి, ౧౯౭. 

నాటుటెశై ఫొడిమట్టితో చేర్ప్చజచిననోడ, “ఫీ, సోడివట్రైలు, చే. వి బ చాల క్రీ డావిశేషము. ర్స్ 
కమ లేనియనీళ్లు గట్టి పుప్పొడి మట్టి గోడకా 

మత్తో. అకక 
గుళ్లు దాణగిలిముచ్చూలం గోడిపట్టైలు, + వి పు 

€, ఆ. ౨0.6 
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గోడివడు. ద్వ. అ కి, (గోడిశవడు వీటవా లన, 
“క్ల, గోగణము ముంగలిగ చేల గోడివడయ, నడచు 
కారవరాజనై న్యంబుం గనియె భార. విరా. ఈ, 
ఆ. ౨౫౦. రామా, ౬ ఈ ౮౬ 

గోడివెట్టు. దే. స క్రి. (నోడిగాపెస్టు) నోడిగాం 

బెట్టు, వందు. (శ. రృ | 

నోడు. జే. వి, 1. దుఃఖము, బాధ. “క. పరమ 
మునీంద్ర, సమరమృత, కురువేరుల మామనముల 

నో డుడుగ భవ,క్క_రుణ వెలయ లోకం బృచ్చెరు 
వందంగం జూవవే ఏచి కే ఈఫుమహినున్- ” భార 

ఆశ్ర, ౨; ఆ రల be ని. మాన. 3౨; 2. 

రోదనము, ఏడ్చు, “సీ, . .కొఆలు రోదన మేడ్చు 
గోడు నాంగలొ ఆం. భా, వ్ర ౧౪౧; 8. వడ్చుట 
యం దగుధ్వని కనుకరణము. “డ్, గో డని 

యేడ్చుచున్ .. ,” కుచేల. 3, ఆ. 

నిందను చెలుపును. (ఇది సంస్కృ కేముం౦దలి “ధిక్” 

వంటిది) “*చ,. ,ముప్పిరిగొన్నభయంబు ఖేవ 

మున్, మనమున నిండంగాం దొడంగి మార్కొన 

లేక కుచేవు డేగా నద్దనుజుల నింత చేసినవిభా 
తకు గో డనంబోవు బాడ్నునన్-” ఊ వారి, ౧, 

ఆ. ఈ౨; ర్. లోవమున్నను లేనట్టు కనంబజుచు 

నై పుణ్యము. వ్యవ:లా-వాండు గోడు చెడకుండంగ 
కాలడేవము చేయుచున్నాడు; 6. పీటమి, అవ 
జయము, (చూ నోడుసేయుఎ; '€, ఉనుజు, 
బాధించినపావము- (చూ గోడుపోసికొను.) 

గోదుపోసికొను. దే. అ. క్రి. (గోడుశాపోసికొను.) 

ఉనుజందు, యోధ పెట్టిన పాపము కట్టుకొను. “ఆ, 

లం జెకల్డు లనంగ లశ్నీ ౦ంవయగా నిట్టి, కట్టిండులకు 

నలువ కరుణ లేకు బ్రా-తిమాలినట్టీ బ,తుకులు నిడు 

పుగాం చేసి విటుల గోడుపోసికొనియె.” కవిక, 

5, ఆ, ౧౧౦. ఊ రా, క, ఆ, కార. 

౧౦౨; 4. 

నోడు సేయు, ద్య. నం క్రీ" (గోడు+ వేయు 

సీడించు; మించు. “ర్ల కో టిచం దృులడాలు 

సోడుసేయంగం జాలు మొగముక౦ంకుమచుక్కం 

సొగనుగుల్క వీథి, ణం 

గోడెము = గూడెము. (కొండదొన నాశ్రయించి 
యం౦ండు బోయవళ్లై) ఆ, భా దిష్ట* ఏ 9 

సోరాము. వః వి, (సం కొవీనమ్ం) 
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గోచి. 

“ఉత్సాహ, + + కావినో ములు నట్టుదొరి యమన 

నోత్ర 
నగుచు6 శి క్తజుండు చి, త్తములు గలంచి చెజచు 

+,4"'ళీవ ఊ ౨ ఆ. ౫, ఆం. భె. ద్ని. ౧౫౭. 

గోణమందార. వై. వి (గోణముషాదారి) కౌపీన 

ధారి=నన్నా న్్? సొం, నీ మాన ౭ 

సోణాము = సోము, “సే బంగారువాంతచెజుంగుల 

సోణాము గళమున రుద్రాకకంఠమాల.” "కాళ్ళ, 

౧, ఆ. ౨౦. 

ee చే. వి. ఎద్దు 

స్త్ర గోనె 

జ్. జే. వి. 1. అల్పనోణీవిశేషము, జనుపనార 

నంచి. (ఈర) “కీ సో జెలం తణ7గాలు గోళ 

ములును.” వూంసం ర, ఆ. రార, అం, ఛా. ద్వి. 

౨౬౬? టం మల్ల సౌాధ్రననిశేషము, మల్లులు సాదన 

కొఆకు తాట నించి యంంచుకొనెడునో నె 

(శ రు “వ్ర నచ్గర. గృద్దుక్ గోత్రాచలంబుల్ 
గులగుల క 2 గోకముల్ (గుద్దులీలన్ +” 

స్వా. ర్కోఆ రా 

గోతాము జ సోతముః (వల్చసాధనవి శేషము.) అం. 
భా ద్వి, ౨౦౭. 

గోతి. జే. వి కేం స్త్రీ ఆడుది. “క క్ఞాకులయెడ 

గోవులయెడ, గోతులయడ ధర్మ మెడలి ప్రారం 

డణట... భార. అను, ౨, ఆ. ౨9౪. ఆం 
భా. ద్వి, ౧౦౪; ర్తి భార్య, పత్ని. “క, ఆతండు 

పుష్కరిణి యనునాతికి వీరణసమాఖ్యనందనుం 

ననియెకొ, బ్రతి యెసంగ నడ్వలయను, గోతికి 

యతనివలనం గాంచెం గొడుకులవరునన్*”” హారి. 

పూ ౧) ఆ ఇం- భో. ౨, ఆ ౨రర. 

గోతుంబ. నం వి. ఆ, స్తీ l. పిన్న పొవరశ్తో 2, 

పుచ్చళో; 8. బుడమళ'. 

న్త్రం సం, వి, ఆ. స్తీ" 1. భూమి; ఓ. గనోనమూ 

నాము. 

గోత్ర క్రీల. సం వీ, ఆ. స్తీ * భూమిః 

గో శ్రభిత్తు సం. వి ద్* పుం. ఎపీ. పర్వరభేది, 

పడడు 2 * సంక భేదిాలాకుపు తుడు. ఇటే: 

ర్రథిదుడుమొ. 

త సం, ఏ. ఆం పుం. 1. కొండ, 2. మేఘము - 

న, 1. వంశము; 8, ధనము; తి. “పీరు డీ 

గొడుగు; ర్. అడవి; 6 బలిమి; 7, పరిమడి; రః 
చార్మి 9, గుంపు 

(శ, ర నం, బి, చః 
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నోత్రస్థ లనము. నం. ఏ. అ, వ ఒకరిని వజకియొక ! సోధుక్కు నం ది. హొం పుం. గోదుహుఃడు. విణ, 

పేరుతో బిలుచుట. ఇళ్లే: గోకస్టలికము. | (హీ గోదుహు(డు, 
గో త్ఫుఃడుః సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ Lk గోన్రలను | గోధుమము. సం, = గోధూమము. 

గాంయవాండు; 2. భూమి పాలించువాండు. గోధూమము. నం, ఏ. అ. పుం. 1. గేదునము ధాన్యము; 

గోద. ఉభ. చే. వి. ఎద్దు, “డం. భఛయమంది యట్ 2. నారింజశీ 

సోదయు మోదం గన, వయిచుక యన్నది ' గోధూళి, నం. వి ఇ. శ్రీః సాయంసంధ్యా కాలము, 

వవరుచు చెదురు” బన. 3, ఆ ౯౭. పు, ళో౯ా3.' గోజేరువు. నం. వి, ఊం స్త్రీ * గొక్తగా నీనికయాఫ. 
నం. ఏ. ఆ. స్తీ * ఓ గేదావరి; 2, గోదాదేవి] “క,.ఒకొను మిచ్చెద నీకు లక్షగోభేశువులన్.” 
చైన్లవోపాన్య యగుడేన తా భేదము. భార, ఆపి, ౭, ఆ. ౯. 

గోదము. నం, వి, అః పుం, మెదడు. విణ. (కళల) గ ఈక నం, వి. ఈ. స్తీ . గోనర్దము బెస్టరువడీ 
గోవుల నిచ్చునది. , గోనర్జము. సం. వి, ఆ. సుం. గోనంది, బెగ్గరువకీ. 

గోదరి. చే. వి. చర్మ కారుడు ముశ్చెవాండుం ఆం, న వైవడిము స్పెష. 
భా. ది. అరదం ' సోననము, సం, వి, అం. కే, కొండచిలువ; ర 

గోదానము. సం. వి, ఆ. న 1. గోవును దానము. చైశక్రా౦ంకమణి, 

వేయుట; 2. శేశాంకము, కేశబ్ళీదనసంస్కా | గోనానము. సం. = గోనసను, 
రము. (ఇది ట్రావాణునకుం బదునాజవయేంటను | గోనియ. "వై. వి. (నం. నోణీ) ఛా న్యాదికము 
తత్తియున  కిరువదిరెండవయేంటను వైశ్యున| _నించుజనుపశనారనంచి. (శ, రం) 
కిరువది నాల్లవయే:టను జేయందగినది మనుస్మృతి, | గోను = సోంపు “సీ, ,,సరివెంద నోను రేను” జేం, 
౨, ఈ జి. లో) వంచ. ౪, ఆ. ౫౨ ఆం, భా. ద్వి. ళో౨. 

గోదారణము. నం, వి అ న 1. భామిని. జీబ్పునది గోనె అ గోనియ. “కీ న్లరీ జ్యా తణగాలు గోక 

నాగలి; 2, గొడ్డలి. ములును.” హంస. ర, ఆ. లక. 

గోదారి. యు. చే. వి వెన్నకాంచినమడ్డి నై. వి. గోఇెసంచి = గోణె (గత మని శ. ర 
(దం. గోదావరీ) గోదావరినది. (వాం గోవకుడు. సం వి, అ. పుం. గొల్లవాడు . విణ. 

సోదొవరి, సం, వి, ఈ. స్తీ" నాసికయం దుదృవించి (ఆ. వికా అ.) 1. బోచువాండు. డి. చాయ 
రాజమహేంద్ర వరముమోందు గాం శ్రువపించు, వాండు, లి. ఆవులనుగాయనాయు, 
నది వార. ౬, ఆ, ౯. ' సోవవతి, నం ని. ఇ పుం 1.---నోవులవతి 

నోదు. హిం. వి. తువ్వజిగురు. (శ రు ఆంబోతు; 2. స్వర్ణపతింఇంద్రుండు; శీ. భూపతి; 
గోదుమ. వై. వి (నం, గోధుమ!) సస్యవిశేషము. రాజు; 4. వశువలి.శివుడు; రీ. ఆంశువతి- 

బ. ధాన్యవిశేనము. ఆం. భా, ద్వి. ౨౩౪. సూర్యుడు; 6 దిక్పతివక్పాలకుండు; 7. గోవుల 
సోదమఫవూోసలు, ద్య. ఏ. బం (గోదుమషాపూసలు.) కథివతి = గోపాలుడు. 

స్రీకంళభూమావిశేషము, (శ రు గోవదలము. సం. వి, ఆ. స్తీ * పోంకళో, 
గోదుహు:డు. సం. వి. వ్యా అ, పుం, గొల్ల వాడు. గోవన సం, వి. ఆ, సీ, 1. కాచుట; 2. చాంచుట; 

విణ. (వ్య అ, ఆ. ఆ అపవ్పపొలు పితుకు వాడు, లే. దూలుట; 4 కాంతి; ర్, ఈర్ష నః 6. కలక 
నో ద్రవము. సం, ఏ, అ పుం, గోమూత్రము, నోవనము, సం, ఆ గోవన 
సోధ, సం, వి, అ, స్తీ" ఉడుము, నోవనీయము. సు. విణ, (ఆ ఆ. అం) శ్రీ, 
గోధనము. సం. పి అ. న నోరూవధకము, నోకులము. దగినది; జ, చాంచందసినది, 
గోధావది. సం, వి. ఈ స్తీ. చెప్పుకళి, గోవము. సం. వి, అ, పుం. 1. నోవన 2. చాలెంక 
నోధి సం వి, ఇ. పుం 1 అలికము నొనలు; డ| బోళముః 

గోద, ఉదుముః గోసానసి, నం వి ఈ స్తీ" చూదువట్టా, నొచ్వు, 

ప్రోవ 
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వాండు; 8, చాంచువాండుం భరాపురం ద్ధీ రత్ననూపురంబును నగనాప్రరంబు 

నోపాయకుండు నం, విణ, (ఆ. అఆ) 1. గద “వ... ఊద్యగ్తసోపుర శ్రీ చుంబికగోపురంబును 

గోపాయనముః సం.వి అన 1. కాదుట కి నకు... రొమా ౧, ఆ ౧౫౨. 

దాం౭ంచుతటు. [క=దు, గోటు. నం. ఏపిణ. (బు= స్తీ" బు = నే ప్రాం యిక, 

గోపూయిత. నం, విణ, (బు. త్రీ బు = గో పాయ గోవ్యము. నం = గజనీ యము. 

సోపాయితము*, సం. వి, అ. న. = సోవనము, విణ, నోప్రుంంయుం బం మి అ పుం. 1. సేశకుండు; 2. దాసీ 
(అ. ఆ అ 1. కావంబడినది; 2. చాంయయిడినది, అకు 

సోపాలము, నం. వి. అ, పుం దానరులు బిచ్చ మెత్తుట నో ప్రవేశము. నం. వి, అ, పుం గోధూళి, సాయం 

కుసషయు_క్ట మగుపదము* (సూ ని) “గీ.,.| సం ఛ్యాకాలము. 
సోపాల మనుచువీథి శెవ్వారు. నుజిసిన వెక్కి ' గోమంతుంను. సం. విణ. (ల్, మరీ. త) వోవులు 
రించులో విప్ప. 3, అ, ౧౫ కలవాడు, [౧ ఆం. 

గోపాలమెత్తు. మి. అ. క్రి బిద్నమెత్తు. (ట్రా | గోమతి. సం, వి, ఈ. స్త్రీ. నదీవశేమముం కుందమాల, 
సోఫొలుడు, నం, వి ఆ పుం. 1. గొల్ల వాయు? 2 | గోకయళ్ళ, కము. నం, విం అ. న, కుక్క_గొడుగు. 

రాజ్య; రి. శివ్రండు? &. కృష్ణుండు. విణ. (అ,-ఆఅు), సోమయ ప్రియను. నం, జ సోమ యచ్చ తము. 

గోవులను గాచు వాండు. ఇటే: గో బాలకుండుమొ. | గోమయము. చం, ఏ. అ. పుం, న. 1. ఆవుపీండః 

సోపి, సం, వి ఈ స్తీ? గొల్లది. 2. ఆవుెపీండకపిదుక. ముద్రారా. 3. అం ౧౫+ వం 

గోకించే. వై. స క్రి (సం, గుమ) వ్రచ్శృన్నముగ | గోమాయుపు. సం. వి. ఉ, పుం. వికృఠకముగా నజిచు 
నుండు. “ద, వనమున. బాడ్రై,ందువక్ళరంబు నది. నక్క. 

లును, జనగోవ్యమె యొక్క_ సంవత్సరమును, | గోమారి, సం, వి ఈం స్తీ = (ఇది జంకుమారి వంటిది. 
నియలితో గోకించి నేం డెల్లి వారురయ మొప్ప మి. వి. అని. శర) ఆం భా ద్వి* రారా. 

గోకించి రానున్నవారు” ద్వి. భార. విరా, ౧౩ సోమి, సం. వి. న్, పుం. నక్క విణ, (గ్. సీ, న్ఎ 
ఆ, ౧౧ పు గోవులు కలవాండు, 

సోకిక, నం వి ఈ స్తీ" గొెల్లది. గోమింకే. చే, నం శ్రా" గారాబము చూోఫు, అమిత 

“డా ద్వారక చండే వచ్చెవటు పర్యుం శజొకండు భోగ కీ మెజయయ నొక్కునాండు చిత్తమున 
టో జాతి 

నినీలకంధ రా,కారుండు సోవిచందనవికస్వర నిజ స్వామి యం దలిదం(డ్రులు6 దను,గోమంచఛిన 

పొలండు, , విష్ణు నా, ౧, ఆ. ౧౦౮. నడత? చెలిసికొని యకం డెలమిన్.” శుక, ౧ 
సొెవిక, నం, వ్ గో పాయిత. య్, ౪ రా. 

గోపీభము. నల. వి, అ. న నీటిదొన, గోమిడి. జే. విః ఒకా నెకజాతిడ్రూలేడుకిట్టం (ట్రా 

గోపు. వైం విం (నం గోపాల-గొల్లవానివంటి | నోము. చే, వి, 1. సౌందర్యము, అందము. “ ఫీ. మరక 
వాండుామూరుండు. “నీ ఆకతొయి బికారి తంబులయొవ్వు మై నుష్పతిల నొవ్వగోమువా( 

“4, మొప్పె గోపు” వాంక ౫, ఆ. ౧౧౩. డెలనవ్వుమోమువాంయడు” శుక ౧. ఈ ౧౧; 
గోపుండు. సం, వి, ఆ పుం. 1. నొల్లవాయ; 2 3, సౌకు మార్యము, శ్రోనుమెజులోనికనము. క్రి 

"రాజు; ఏ. గోపాలుడు. ఏ౫. (అ ఆ. అ 1. వెలువ నీళజిగి గోము “లమోము మట వానితొట్టి 

కశాచువాండు; 2. దా౭చు వాడు; రె. గోరకుకుండు, నోరున ముద్దు వెట్టం దసనె* జాంన ౧, ఆ. 

గోపుచ్భ ను. సం, వి. ఆ పుం. కే, ఆఫుతకోశ; 2. ౯౧; 8. వికాసము, ఫుల్ల క. “చ. కముదిని కొంగ 

కొండముచ్చు; లె, హారవిశేషము. బది నులనోము దొలం గె. . .విధుండు ఫూర్వభ్యాగ 

సోఫురముం సం. వి, ఆ, న 1. చేవాలయద్యారము | మున వెలింగె,..” కృ. శకుం ౨ ఆ ౧౯%; 

2. చ్రైవడిము స్టెళీ; 3. పుర ద్వారము; కీ స్వర్ణ ము. డీ, గారాబమ్ము అతిలాభనము, “క, గోము మిగుల 



నోము 

క 
టి 0 

న్డ్ “మజిసీ. , ep వ్, క్ ఆ ౨౫౦; 5, 

§78 

బతెను, ధీమంతులు రొమవానుచేవులం బాల్య, | గోరంకువు. నం ఏ. ఉఊ పుం. 1. గోరువంక 

గోర 

ర, 
నగ్నుండు; 3. బట్టు. 

ల ఖే 
మదము, పొగరు, ము, ఆనిలో నిందద్రునిగొ ము నోఠంటి జే, టిం గుడము, బెల్లము, వేంక. మాన. ౭౪. 

మాన్ని పెరబేవానీకముం జీరికింగొనక,, హారి. నోరంటం వై, వి, (నం, కరంటక!8 1. కరంటకము, 
ఉం ఈల, ఆ, ౧౩౯; 6 విధము, రీతి “వ... 

పువ్పంధయ _స్టనంధయస్తోమంబు వశోమధూూమం 

బునోమున ననంగ..౪” ఇందు. ౨. ఆ కళ, 
విణ. 1. నుందరము, అఆందమెనదిం జక 

గోముగా వాకురుల్ గొపు వెట్టిన వా_ర్ర సియ 
తెక్ప్సిన బన్నెసరము లొన ౧ కలు. శ ౨9౬; బై 

నుకుసూరము, (శ, నమెజు' గనిదిః లే. మ్నుడంక్ల 

మె్తనిప ఆం. భె కృ. ౨; కే. ఒలస్ట్రము 
బిగు'వై నది. 

1౯ 
దా న వ్కీణామాధు? | జ లనష్టన బు 

మైదళీ. అం. భా* ద్వి. ౫౩; 2. గోరంటాకు 
నూజీ "పెట్టుకొనంగాం. గళిగినయెజుపు._ “సీ. 

గోరంటొ గోళ్ల నిక్కు_వపు౫ంపో యని చెయి 
వట్టి నయమున నెజ్జం జేర్చు.” సా. ౬, ఆఅ రా 

నో-తుకుం. రం, పి. ఈం పు. Ft; చపల గాంయమట; 

2. నారింజ ర. బువభోవధిశ. 

అగించే వై. అ. క్రి. భయంకరమను. 
గోరగింత) 

(చా. 

దొలుకం దా నేడ్చెః *న్నీట నుక, నోము 3 గో రగింక. చః వి. (గోరగించుథాం భూోేరత, భయం 

జన్నులు డొప్పందోంని కడకకా లోవెవ్మచుక్ | 

నుక్కు_చున్,” రాధా. ఏ, ఆ. కడి. 

గోముఖము. సం, వి, ఆ పుం. న వాద్యవిశేషము. 

పుం. మొసలి. న. అలుకుట. 

గోముఖ వ్యాఘ్రము నం, వి అ, పుం. 1.3కి 

గోముఖము గలిగి లోపల వ్యాష్ర్రన్వభొవము గల 
జంతువు; 2, అట్టిస్వభావముగల జనుండు, 

గోమ్మూత్రికః సం వి. ఆ. స్తీ = చి శ్రకవిత్వములోని 
బంధవిజేసముం 

నో మేదకము, సం. వి, ఆ. న పుం. పీతమణి, వనుపు 
రంగు గలరత్న విశేషము. 

గోమేదము. నం, వి. అ. పుం. గో మేదకము. 

గోమేదికము. వై. వి, (నం. గోమేదకమ్.) పీఠమణి. 
“గీ రమణ మిఆల గోమేదెకములు చాల 

జెలువ మొప్పార నంచులం జేర్చి చేర్చి” య. 
ళో, అం ౧౧౬ 

గో చేధము. సం, వి. అ పుం గోవును జంపీ చేయం 

యజ ము, 

గోయి. దై. వి, మె. (నం* గర్హక గర్భము, గొయ్యి. 

“సీ, తెలిపుల్లు బురదగోతులకు: జనుచె.” నీలా, 
ఒకి అం ౭౬. 

గోర = గోరువంక, “సీ, కికిలిపిట్టలు గడ్డికిట్టలు గోరలు 
44” రసిక. ౧, ఆ. ౬౭. (శ.ర. పా. 'గోవలు” 
పాఠాంకరము.) 

గోరంక = గోరువంక, ఆం. భా, ద్వి, ౮౯ 

కరకృత్యము. “గీ సోరగంత యనంగను గోరత 

యగు.” ఆం. భా, వ," ౧29. 

గోరడి. వైం వి. (గోరు4ాఆడి) నఖత్షతము, నోటి 
నొక్కు “క్క వెడలి సతి రతిం బెనంగిను బడలీన 

నిట్టూర్పు తొట్రుపాటును జనుగో,రడి మోవి 
కాటు చినుచివు, జడివఎెవట నటింప 

సూపూనగతుల్ * పంచా. ౫ అ 3౨. 

జా 

గోరతనము. వై. వి. (గోరము+-కనము) దుమ 
నర్తనము చెడునడకత. “గీ గోరశనములు మాన 
రాకొడుకుంగుజణ్ణ.ి కాకీ. ఈ, ఆ. ౯౧. 

గోరవ. దే. ఏ. అంతు, అఘోవషణము ఆం, ఛా, వ్ర" 

౧౧౫ 

గోరవడు వై, అ. క్రి, (గోరముణావడు.) చాధవడు, 
“క చేరినం గాసారాఖ్యుండడు,రా రమని మీగుల 

'నాదరమునం జో టిం,పార నొసలాం గక్కు_స 

మని. గోరవడక యివిను సా త్తి కులచరికంబుల్ ౨” 

వరమ. ౧, ఆ. రార, 

గోరము. వై. వి (సం. ఘోరకా 1. చేవాము 

యుక్క_అస్వాస్థ్యము. (శ ర); 2. ఆవద, కష్టము. 
“క ...మాయన్నకుం కేేటగపడియెనేని జేజేల్, 
ముగురును గడ లేనిగోరముల పా ల్లాశే” అచ్చ, 

ఆర. ౪౭; తె. దారుణకృత్యము, ఘోేరపుయబని. 

(క్రీ కొడుకున కై యిట్టిసోరంబు జేసినంంాంతి యా 

3 శేంి యేమి గనియొ” భా, రా. యం, ౨ ఆ 

౬౧౧; ఉ రోత, ఆసవ్యాత, (శర); 5, 



గోర 

పోరు జగడము. *చ,,నవలతినోరముం గాన 

మటంచు నెంచి... శుక. ౨, ఆ. ౧౧9 

నోరవంక = గొరవంక. వీంక. తిర్య. ళొరా 

సోరనము, సం. వి, ఆ. పుం. 1. ఆవుపాలు; 
చెరుంధ; తీ. మజ్జిగ. 

గోరాటి. నం. ఏ, ఈ. స్త్రీ గోరువంక, శారిక 

గోరి. హిం, వి, కట్టిననమాది. 
గోరించే. జే. అ. | ఎగయం. “కీ. ఇండు నోం౦ చిన 

దండిగా: జై నుండి 'సయిచన: న సలం బడుం గొంత 

సేపు.” రాధికా. ౯, ఆ. ౧౦౫ శశాం. 3, అ 
౧౧౧. 

గోరింపు, 

౬రా; 

గోరింప్లబంతులు. చే, వి. 

జాల,కీ ణాపేోవము. “సీ పొ దరి ంటీవట్టులః 

జదరింఫునట్టుల? బంతుణ గోరింపుబంతు లాడు.” 

డ్ వారిశ్చ. 3, ఆ, ౧౫ 

గోరింపులాడు. జే. అ. క్రి. (గోరింపులుశాఆడు.) 
ఎగరంగొట్టు, చంపు. స్ప తొలి చేల ఫులమూం:క 

దురములో గోరెంపులాడి తొండవమాడునట్టు 

గాదు.” నిరం. 3, ఆ. ౯ 

గోరు. చై. వ. బి (నం. ఖురక 1. నఖము, “శా 

వాలారుంగొననోళ్ళ నీ వలసకకొ వాయించుచో 

నాటకుక మేళం చె నవిచంచి.. స్వాం 5, ఆ. 

౫౭; 2. తంతి మొటుటకు బంగారు మొ. వానితో. 
చేసి వ్రేలికి: దగిలిం చుకొను వ్రతినఖము. “డా, కీర 
మనోజ్ఞ వాణి యొకకిన్నరి కిన్నెర మోటి మాటి 
మయొయ్యారపులీల జే గ వనుథాధిపుం నన్గానె 
జిల్లు వయ్యొదన్ , వారము జక్కంబె ట్రేడు కుబా 

యికేవా సము సై డిగోళ్ల హిం,సారతి నేయు దర్ప 
కుని సంవంగిముల్కులువో లె మించంగన్ స్వా. 

౫, ఆ. ఒర.లి. గద్దనోరు, చోరునిసాధనములలో 

నొకటి; 4, ఆరంటి పువ్వు లోని "కే నరముల వం గల 

వృత్తాంశము. “గీ, కదళి దివియించె నాాణం మీ 
కంబు తొడలు పెనుపు నెట్టన్నం బొరలసోదన 

నడంచుకొన్న యా(దోశకపాటును గొవ్వు విచ్చు, 

మెజయుగోర్లు )చ్చులును గింపు సులు గావె,” 

I-54 

979 నోరు 

ఆము. ౫ ఆ. 30.(ఇది మూండునాలుగర్రముల 

కిండిటీకి నుదావారణమే) విణ. 1. ఆల్బమః 
చిన్న. ఊదా: గోదచిప్కు_దు; 2. నోర 

నహీంచం దగినది. ఉదాః---గోరు వెచ్చ. నే 

1, నోరంతాలన్యమునం గొ ౦డఢంక, వ రోజనమ 

తవ్వును.” కళౌ ౨ ఆ. ౧౭౦; ఏ. గోరంతలు 

కొండంకలు చేయు. ఆము. ౫, ఆ. ౭౭; 3. గోకి 

నావనికి గొడ్డలి యన్న ట్లు. శళాం, ర, ఆ ౧౬౦ 

ఓ స ల్లుకొనుచు కూర్చుండు = వ్యర్థముగ( 
గాలము కడపు, (వాం ర్. నోళ్లు మోటుచు 

వ్యర్థముగం గాలకుం కడపు. శుక. ౨ ఆ. 333, 

జే, వి. (నోరించు. భా ఎగపు, వంట. గోరు గల్టు. ద్య. ఏ. బా. (గోరుషాకల్లు నఖోత్నా 

“వీ కపిరీల కయి లేచి గ్రుకు-నల దమి కేంచి 
కురుచ నగోరింఫ్రలం నొంశసేపపలో శశాం ఈ, ఆ. | 

ఓని, నోళ్ళు తీచుసావనయు. “ఆ. వదనుగోరు 

గండ్లం బదరేక కొఎదజుకండ్లు వెళికి,. 

సాకందో. ఏ, ఆం ౧౦౮ 

“నో౨ింఫృషాబంతులు) | గోరుగాలము. ద్వ: వి. (నోరు+ కాలము ) వేంయలను 
బట్టకు చివర గోటినలె నున్న పౌధనము గల 

గాలము. (శ. ర వా 

గోరుగొండి ఆ గోరుగల్లు. “ద్వి. దండియై యామ 
హా_స్టంబున గోరుగొండి వల్పటికంటిగొలికిలో 

నుంచి” వండితా. మహిమ గణ. పు ౨0. 

ఫు, రః వం 

గోరుచిక్కుడు. ద్వ. వి, (గోరు చిక్కుడు.) ఒకజాతి 
చిక్కుడు, (శర వా 

సోరుచీరణము. ద్వ. వి. (గోవచావీరణముఎ)నోటివలెం 
గొనయందు వంపు గలయంలి, (శ, రు 

సోరుచే. దే. సం క్రి. బంతినిగొట్టు. (చూ. గోర.) 
గోరుమేట్టు, ద్వ. వి. (గోరుచుట్టు) గోటిచుట్టు 

లేచుకుణుపు. సొః==నోదచుట్టునై రోశటిపో 

టన్నట్లు = బౌధకుషపై మతియొకబాధ, “ఆ. 

నుజనవినుక గోరుచుట్టువై రోశటిపోటు తాడి 
నట్టపో తలంపవ”ో వారిశ్న. ౫ ఆ. ౮౯. 

గోరువడము. వై. వి, గోబువడము, నల్జకంబళి. ఆం, 
భా, ద్య ౧౫౮ (గోదపులాడు 

గోరుపు. చే. వి. (గోరుమే. థా.) నోద్బుటు (యా. 

మ్రీ| గోరుపులాడు. చే. న. క్రి. (గోరపులు4ాఆడు.) బంతి 
కొట్లు, ఎగురంగొట్టుం చం ఉరుకుచగుబ్బ చన్ను 

గవ గోరుప్రలాడును బుట్టచెండ్ల .. +” చందా. 

౨) ఈ ౧౫౨ (ఇట కొ చమ్యద్యోతకముఎ 
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గోవరాజనాలు. ద్వ ని, బం (గోరుశారొజనాలు.) | గోర్పడము = గోరువడము. “గీ, ++'వేలుప్రుం జూపి 
థాన్యవి శేషము, “కీ జీలకణరాజనాల్ చింక|  నపుడ్కెయెలమి నాపయిగోర్పడం చిత్తు నీకు 

పుభ్రషలం ఫోదరాజనాలు,.” వాంస క, ఆ. | చెన్న. 3, అ, ౭౭. వేం. వంచ. ౧, ఆ ఫెరా 

౧౮ | నోర్చిళ్ల, చే. ఏ. బ. గోరింపులు, బకులాటం (చూ 

గోరువంక, వై. వి. (సం. నోరంకుకఎ 1. శారిక, “గీ. | _ గోర్పిక్టార్చు 
సోరవంక గోరంక నా గోరువంక,” చేంక. తిర్య, నోర్పళ్లార్ను. జే. న క్రీ. (గోళ్లాయుథా. సేం 

౯౮); 2. నఖతకము. ఆం. భా. కృ. ౬౦. | ఇెంయవలె జిగయ- జేయు; బంతులవలె చెగురం 

గోరువెచ్చే. ద్వ. వి. (గోరుశే వెచ్చ) గోరు వట్టు జేయు. “శా,., ఆకండు, , ,దంతిరథరథ్యవ్రా త 
వెచ్నదనము. విణ, గోరు సహించు వెచ్చందనము ముల్ చేతులన్, గోక్చిళ్లార్పుచు వచ్చుచున్న యం 

గలది. (చూ. గోక్వెచ్చు గని రకమోనాథసేవాధిపుళల్* రామా ౬ఒ, ఆః 

నోరొత్తు. ద్య. పి, అ. కీ" (గోరు+ఒత్తు.) నఖ | ౨౦కు 

తతముః “సీ, , , గోరొత్తులకు6 జశుగుబ్బ లొనయిలో గో ర్వంక = గోరువంక. అం. భౌ. ర్వి, ౮౯. 

కళా. ౭, ఆ, ౧౬౧. భాను, ౨, ఆ, ఏ౯ గోఆజేము. వె. వి గోరోజనము. “అ. గోజజంబు 
ఆట కీ : 

గోరోచనము. నం. వి అ, న వారితాళము, అరి జాన్ను చాజవవ్వు.” స్వా, ఈ, ఆ. ౧౪ 

దళము, 
గోల. ఉభ, జే విం 1. శ్రీః ఆండుదిం ర్ల గోల 

నోరోజేనము. వై. వ. (నం. గోరోచశా.) కశువుల| ఎట గౌటంపుంగోనో లెచట.. అచ్చ. అయో. 
వి ర్తరనమునుండి తీయంబడిన యొకానొకపనుపు 
పచ్చనిటదార్ధియ, గోరోచన. ఆం, భె ద్వి. 

౧౬౨౩౨. | 

గోరొండి = నోరుగొండి, “సీ. మెడ మెట్టి నోర్లొండి 

మెజకి పుచ్చుండు పీని గ్రద్దు చెక్కుల చెత్తురులు 

౭౭. అం భె. ద్వి ౧౦౪; 2. అవ్య క్త ధ్వని; 

కలకలము, (వాఎ విణ. 1. మగుడు. “డ్... 

వ్మిప్ర్యవరుండు గోలయున్, చొలుండుం గాన నచ్చ 

టికిం బై బడం గొంశెను. 4౪” స్వా. 3, ఆ ౬రీ; 

2. ముగ్ధ ,ముద్దరాలు.” ఆం. నం. మాన ళ+ నం, 

ఏ. ఆ, స్తీ" 1. గేదాపరి; 2. కాంగు; 3. మణి 

ఓల డీ, వెలిక త్తె; 5, చెండు; 6. గోలీ. 

సోలకము, నం, = గోళము 

సోలపండుం సం, గోళుందు 

గోలకనము. ద్వ. వి. (గోల+-కనము.) మౌొస్ధ్యము, 
ముద్ద రాలికనము. “ఉ. గోలతనంపు(జిల్క_ యని 

వ్రవింపగో శారీ. ఏ, ఆ. ౧౫౧౨ “గీ. వాడి 

సోర్తాండిం గన్నులు దోంచియైనలో భీమ. ౬, 
ఆ ౧౦౦. 

నోర్చు = గోతచు. 1. (బంతియెగురంగొ ట్టు) “ము 

తథణుల్ వీటిశిరోగ్ళవోలి నిసి ముక్తాకందుకం 

చాడుచోం గరకంజంబున జాలీ బంతి కోమలి నవ్వకు సీపు ముందుగా, జేలవు గాక 

కడ శేలం దక్స్భరెం కేరుచం,దురుం కచ్చదు...” రాధా, ౨, ఆ ౧ర౨. రసీక ౫ 

దద్బుద్ది (గృహీంచి సోర్పగం దదస్తో ఆ ౧౭౨ ( [ఖంజోటి. 

కాహతిం గంబెం 7౫ కురుమాలిన్యము సక్క_ గోలత్తిక. నం. ని. ఆ. తు ఆండుకాటుకపిట్ట, 

లాధివతి క్ ట్లొందుక్ ముడికొ జూడలన్ఎ గోలము. సరి. = గోళము, 

వంది. ౧, అ 6౦౨; రి, (ఖం డించి-ఎగురం గోలాంగులము. నం, ఏ. అ, పు ఆవుతో శవంటితో (క 

res ప టల. 
టో న వ్రాయ నాలను నోలాంగూలము, సం, ఇ గోలాంగులము. 

యుక్తి గాలివటముం గా వింట నాడించుచున్, గశ్రిళ్సు, చే. గ. కి. చమురు పోనీ వేంచు. (శారు 
Uy 

సొకిదిం దక్కిన మై శ్యకోటికలబంతు ల్లోర్చి (శ్రా 

మెప్పింపె, . చంద్రా. వీరి. ౨౧. గోలి, వై వి. (నం, గోలాంగూలమ్ి) కొండముచ్చు 

గోప్పట్టు = గోరుచుట్టు, శేష 9, అ, ౨౬౩ (చూ గోలికాండుం 
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నోలికాయడు. వై వి (నోలిశకాండుస్వార్ధమున.) | గోవణము = గోణము. “గీ. వృతా ఖాతం వ 
గోలి, “ద్వి. గోలి కాండునుబో లె గతే నం 
గొనుచు” వండితా, వర్ణ. ఈర ౧౩ పు, బా. వం. 

గోలివాము. సం. నీ అ, పుం. మహమ్యకముళ, 

గోలీ. వై. ని (సం, గోలక$.) బాలు రాడుకొను 
చిన్న జాతియుండ, (శ ర వా 

గోలీకాయ, ద్వ వి. (గోలీశ కాయ.) గోలీ. (వా) 

గోలీఢ ము, సం, ఇ గోలివాము. 

సు చే. వి. 1. పేముబొద్దునకు వృక్క 'నేర్పజ 
దుసన్నని ఫేముభోొద్దు. (శ. ర); 2. వీక్చుట 

యం దగుభ్యని కనుకరణము. (ఆ మేేడితమున 

సోలుగోలు,) “వ. ..గోలుగోలంన 'జేడ్చిన. ., 

నైవ. ౧) ఈ ౯౮. 

గోలురించు. డే. అ. క్రి గాండ్రించు, పులి యజచు. 

(శం రు 

సోలురింపు, దే. వి, (నోలురించుభాం) 

ధని, పులియజపు. అం, భె, ద్వి, ౮-౨. 

గోశలెము. వై. వి, చాన, (కాయ అని శ ర్భ “ఆ, 
మగనిరాక యొటీగి మగువ యొయ్యన అంక, 

మగని. చెచ్చి యింటిమజుగునందుం, గల్లు 

సో లెమునను ౫దియించి యామోింద, గంపదబ్బు 

వెల్లె; గదలకుంటు” భల్లా, ౧ ఆ. (శ ౦ 

సోలోమి* నం, వి ఈ, స్తీ 1. తెల్హగణీక?; 2 

మరులంమాకంగిశో; 3. పసల; 4. జీలనొలిమిడి?; 

ర్. వేశ్య. 

గోల్లేలు. జే, ఏ. గోలు గలరు 

రూపము) “క, ,,డుల్లో,లంన శీడ్చెన్ ఖ్ 

పరమః ర, ఆ. ౧౧౩. (శరం పా గోడ్డోడు 

సారం 

గోవ. దే. ఏ. 1. గవయము, గురుపోతు, ఆం. భా, 

ద్వి రాగ; ఓ, యౌవనము: (చూ. గోవాట్లు.); 3. 

వళ్చిమసము ద్ర, తీరమందలి నగరవిశేషము. “టొ 

షోవజివాది,,.” విజి 3, ఆ ౧౯౧. విణ. 1. 

మనోజ్ఞ * (శ ర) “ఊఉ నొవపిక వ్రజంబునునుం 
దశ. డి ఆ, 32; 2, దుష్ట్రము, గూంతరకు, , 4 

చెడ్డది. (చూ. గోవావు; గోవకేనము.) 

గోవందని* సం. వి, ఈం స్తీ ప్రేశణముకే, 

గోవందిని. సం. ఇ సోవందనిః 

a నం, ని. ఆ 

వ్యా స్రుగర్టా గో వావు. చే, వి. టు. దుష్ట మగునోవు- 

వే చేలు చున్న ,కోటిసంఖ్యలనీ ర్యానినోవగాములులో 

జీ ౨, ఈ ౫౧ ర, ఈ ౬౧. 

గోవతనము. ద్వ, వి (గోవషాకనము దౌన్స్యము, 

శెడ్డకనము. కక్ష మోసీటిమ్రుచ్చు లేవరు, మావీటం 

గన్న పెట్టి మణిభూమణాముల్ , గోవతనంబునం 
చెచ్చిర్సినీ విటు శేయించే బెల్ల చేరను కాజే.” 

దశ, క, ఆ. ౨౪ 

గోవత్సము. సం సి, ఆ, పు3. ఆవుదూడ. 

గోవమొలకశ్రాడు. దే. వి. మగచవానిమొలనూలు, 

శంఖలము, ( ఛం దః వా 

33 గోవర్థనము. నం. వి, అ. పుం. గిరివిశేవము. న. గోవుల 

వ విణ, 1. (అ, ఆ అ) సోవృద్ధి గలిగించు 

2. (ఆ. ఈ. వ గోవృద్ధికి సాధక చె మెనది, 

స్త గొడ్ల్జావు* 

కవట. “వ, ,,.దూడలం గుడువ విడిచి దుగదోవా 

నంబునకుం జేరవచ్చిన ెదరి పనులసందునం 
బాజీపోపునగోవావుల వెనుదగిలి, ,.” విపు ౭, 
ఆ. ౧౮౭. 

నోవాణులు దే, వి, బ, (గోవ౫వారలు) 1. యౌవన 

వంతుండు, . (చూ, నో వాళ్లు); రై యావన 

వంతులు, “మ, .,ఎజుకుగో వాళుల్ చ్రగూనా 

శుగ, ప దర్శప్రేరిక చి త్తవృత్తు లగుచుక 'బ్రాంకమ్త 

లం బ్రిమ్తరన్ కాళ, ఏ, ఆ. ౧౧; 8. విటుండుం 

(చూ నోవాట్టు) 

| గోవాట్లు = గోవాటలు. 1. (యావనవంతుండు.) 

“క, తిమిరంపువయసుగుబ్బల, కొమరాలవు నీకుం 

దగిన గో వాళ్ల మహిన్, చెమకి నగరాజి ముణీసిన, 
మము జేనకిన నేమి గలదు మద మేమిటికిన్.” 

స్వా ౪, ఈ రాక; 2. (విటుడు, జారుడు 

ఆం. భాం ద్వి, ౧౧౬; 3. (విటులు, జొరులు.) 

సాం ని మౌన, ౮ 

సోవిందు:డు, సం వి, అ, ఫుం, 

2, కృష్ణుండు; 3, బృవాస్నరి. 

గోవిట్టు, సం వి, మ్, స్త్ర, గోమయము ఆవుపేండ' 

గోవు, నం, ఏ. పీ 1. అవు 2. ఆందుగజ్డము" 
ఈ 

జ క్ ! ఫ్ 3. గుజము. ఫుం స్తే, శః వ్యర్థము; ఓ వజ్రము 
అ 

1. గోపాలుడు? 
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ల. ఉదకము; 4. కిరణము లీ. చృీతృము; స్ట గోసనప్రుమే, ద్వ. స (క్రి. (గోసన పుచ్చు) 1. 

బాణము; 7. రోమము; రి. నారి, అల్లైత్రాడు. చాటించు,  వెల్లనచేయు. “*చ,., దాసియున్, 

సోవృమభము, సం. = గోవృవము. | గొఆగొఆ వీట చెళ్లెడల సోననపుచ్చిన. ,. దళ, 
సోవృపష, ముం నం. వి, అ, పుం, ఆంబోతు, ౧౦, ఆ, ౧౨౬; 2. మెచ్చు, కీ రించుం “మ 

నోశీర్షము. సం, వి. ఆ. న+ హారిచందనము, ఆరిదళము. | తనదుర్వారతర్యవ్ర,తావమునం జి త్త శ్నే వాములొ 
గోషా. హిం. వి. ఘోషా, అంతకిపురము. (క. రం గట్టిస్కేయునికం డెట్టివిదగ్గు:డో దలంవ నోవో 
నోష్టము. నం, నీ, అ, పుం. న 1. వనులసాలు 2. యంచు లోకంబు సో్తోననపుచ్చన్ . , దశ. 

గొల్ల పల్లె. ౧ ఆ 2౭. 

గోన్ధశ్వము, నం ఏ. అ, పుం సోవ్టమందలికుక్క. సోనము, నం.వి.అ, పుం.1.చా కెంతబోళము; 2. జేకున* 
వీణ, (ఆ. ఆ. ఆ) వనులసాల యిందలికుక్క_పంటి గోనర్హము. నం, వి అ. ఫు, ఆవులను (మేకకు 

పాడుతా నుండుచోటనుండి పరులను! విడుచుకేళం (పృభాఠము. వేకువ 
దూషించి 'జ్వేషించువాండు, గోను, వై.వి. (సం. ఘోష) క. గోటింపు, 

గోవి, సం, వి ఇ. ఈం స్తీ * 1 సభ్య 2. సంఘము; (పృకటనము. ఆం. ఖా, పం ౧౧౪; 2. నింద; 
తి. సల్లావము; శీ. ఒక్కయంకముతో ముగియు| దూజు. (యా. నోసడందు) వారి. ఫూ. ౫ ఆ, 
రూపకవిశేషము 2౨౪౮ 

గోవ్పదను. నం, వి, ఆ న 1. గో పాదవరిమాణము నోనెక్కించే. ద్వ. న కీ" (గోనెక్కు భాం డే 

గలచోటు; 2. గోపాదమున చేర్పడినగుంట; 8, మెచ్చు, కీర్తించుం “క, కజుదులమాటలమమ్ముం; 
గోవులు సంచరించుతావు. గుణుచవడుగ యేల యింత గోనెక్కింవన్, నెజు 

గోనంఖ్యు(డు. సం. వి, ఆ పుం. గొల్లవాడు, యంగ సీయిష్ట్రము మాశెణీ.గింపుము.. వేడ్క 
గోసంగి. వైం వి (నం. గోహింసకః) 1. మాదిగ, నిత్తు మెయ్యది యెనన్.” వారి, ఊఉ. ౧౦, ఆ 

వాండు గూబరి. “క సంగీకఫలంబున గో,సంగీ ౨ర క. కాలీ ౧, ఆ ౫౩. 

నగ మైన దయ పొనలో నీవే,,,” ఆము. ౬, ఆ. | గోసెక్కు.. ద్య. ఆ. క," (గోనుశాఎక్కుం) 1. మెవ్వు 
౬ర. ఆం. భె, ద్వి. ౨౮౯ 0 ఆక కాయి, గను. (చూ, నోనెక్కిం చుం; 2. సోరంతలం 

గురుభార్య నపహరించినవాండు. “గీ, అరయం| కొండంత లగు; దోషారోవణ మగు. “ఊఉ. ఆక్క_ట 
చాళ్చార్యమహిభళ్ళత్చదాంతరమునం దిరిగి సుర యేను వెడ్క_పడి యానెడునాసవ వ 6 జేరలా, 

పొనహికరీతి నాబ గెసంసిసరన గురుభక్తి దొరగి, _నొక్కనికృష్టం బంచుటకు నోవక చెప్పిన దీని నీవు 
గోసంగి వె తెనీకం జెల్లునె ద్విజరాజనియతి గో, సెక్కయం చేసి నిన్ను నతిహీనవిధాననియంం క్తం 
చంద్ర” క్ల ర ఆ, ౮౬. జేంత గాానిక్కమ యుమ్హలించి తిది నెయ్యము 

సోనడయి, చే, నం శ్ర" (గోనుశాఅడంచు నిందించు, తియ్యముకల్ని యే సతీ.” భార* విరొ, ౨, ఆ. ౯౮ 

తిట్టు “ను. మనలక్ ధూర్జటితోడ నోసడంచి | గో సనమ సం, వి ఈ పుం. 1. అవుచనుకట్టు; 2 

కామధ్వంసి ఇట్రీక పొండని చక్రాంకని జాచీ నలుపది “పీటలు గలరక్న హారము. 

ఫక్ నిర్వ. క్కి ఆ. ౯౨. గో స్తని. సం, సి ఈ స్త్రీ కేం వ్రాత; 2. నదీ 

గోసన వై. వి (నం ఘోేవమణా 1 చాటింపు! విశేషము. 

ప్రకటనము. (చూ. గోసనఫుచ్చు) ఆం, భా. గోస్వామి, సం. వి, న్, పుం 1. గోపాలుడు; 8, 
చ అంకం 2, ఘోషము, నోల, “క, మా సొన జిలేంద్రియుంండు, (గోస్వామితులసీ దాను); 3. 

మాకు నొసంగిన, మాసొమ్హుక్ మాకు మగుడ | (గాట్టవరిభాషయందు) రాజకుమారు(డు. 
మూమాసొమ్లుల్ , వాసివడకుండ నూరక;నోసన గోవార్య. సం, వి, ఆ. స్తీ" ఆవును జంపుట. 
యేమిటికి మార్చుకొనియెద "మొండెన్.” పీన. గోవార్యగాండు. మి. వి, (గోవార్య+4కాయడు.) అవును 
(కస ల క జ షు ప |. 
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గోవారి. దే. విః కార్యము, పర్మొక్కమము. ha డికము. నం, ప్ © పుం. చఆకు శే. నః ఒకరకపు 

హరిక్కో రములగోవారికి శోషలనిదు రారరగర్వా మద్యము. విణ, (ఆ. ఆ. ఆ జెల్లమంతోం 'జేయం 

టోవపీరభటులు *” డి. డొ ఆ, ౧౫. బడి మ్మ్ 

సోవారీకకి, నం, వి ఈ. స్తీ" మా శేడుళీ.. 'శాణము. సం. విణ (అ, ఈ ఆం 1. ఇ ధానము; 

గోేళకము. సం, జ గోళము. | 2. బొవచారికము; ఏ. గణనంబంధమైనది. 

గోళకుండు. సం. = నోళుండుం | గౌణ్నము. సం, వి ఆ. న. అప్రూ ధాన్యము, 

గోళమం. సం, వి అ, ఫుంన, 1 (భూమ్యాది గౌతమి. సం. వి. ఈ. స్తీ. 1. గోదావరి; 2. గొతవు 
మండలము; 2. గోలీ. పుం. చాలెంకబోళీము. న్యాయశా సము; ర. నోమడీవది, డీ బుద్ధబోథ: 

గోలి, వై. ని (నం ఘోలీీ ఒకానొకఆకుకూర:| ఈ పళుపు; లే. గోరోజనము. 
“షీ _,చిల్క కూరనోళికూర, ,. వాంన, 3, ఆ.| గౌతముడు. సం వి అ, పుం 1. నోరమవంళ 
౧౩3. “సీ... సోలి యటన్నను ఘోేలియొప్వ.”| _జూండు, గొతమమహర్షి; 2. శతానందుండు; రం 
ఆం, భె, ద్వి ౭౪. భఛరద్వాజమవార్డి ; 4, కృపాచార్యుడు; క్, బుద్ధ 

సోళండు, సం, ఏ. అ, పుం. వికంతువ్రువనకు జంకు దేవుడు. 

మగనివలనం బుట్టినకొడుకు. గాద దే. వి 1. చుబుకము. “సీ,,,వాస్తాంనలళి 

గోళ్టకుతికంటు ద్వ. ఏ. స్త్రీకంఠభూమఘోవిశేషము' | ద్వయ మబలగౌద్నక్కింద విప్వున నిడి... 
(శ. ర గోళ్ళ గొండి. ద్వ విం తృణవిశేషము. భాగ ౧౦, స్కాం, ఫూ. ౧౨82; 0, చెంప 

బం తృణ ధాన్యవిశేషము, “గి గునుకు టాదర్దు ఆం. భా ద్వి. ౧౮ ౩3. 

బరవటట్ గోళ్ల గొండులు ,. కాళ్ల, వః &, గ "దకట్టుం జే, వి. (గెద+కట్లు) 1. చెంపలను మూసీ 

దిగడం కట్టుట. ఆం. భా, రృ 3౭; 2, అట్టు కట్టినకట్టు+ 

గా “చ, ..గొదకట్టు గసచేరులటెక్కియు దోంపు 
గౌండ్లవాండు. వై. వి. (నం. గోండణ) గవుండ్ల| నొల్చి పోన్” ఆము. ౬, ఆ. ౮౧. 

వాదు. (శ ర గెౌధారము, సం. పి, ఈ పుం. ఉడుమువిల్ల ఇటే 

గౌడు. వై. వి 1. సారాయి అమవాండు; 2, శాధేయము, గొభేరముమొ 

కాంపు నారిపట్టపుపేరు. (శ ర విణ. మోటు గౌర. దే. ఏ. బేవోరి, వర్తకండు, “గీ. అకనినగరున 
సింగారము గలది, “త, జీజీకకల్లు ద్రావి మదసీం నోడకాం డగుచు నొకండు, వెలయు వనువుంతుం 

థురగామినులన్ని శేరియల్ , చాజుచుః గెండు, డనుగొర ఇెలువు మోజు” శుక, ౧, ఆ. ౧౭౨ 
గీతములు వాడుచుం బొల్పుగం శ్రాలి యాడు| వాంస, ౧, ఆ ౧౧౨. 

చున్” కు. నం, ఇ, అ, రి గొరము, సం, వి ఆ. పు. 1. తెలుపు; 2. వసుపు; 

గాడ. సం వి, ఆ, స్తీ . ఒకానొక స్త్రీ రాగము, లే. ఎజుప్రు & తెల్టావళో; ల్. ఒకానొకడాతి 

శాడెపీరు = గవుడపేరు. (చూ. గవుడ పేరు.) మృగము. న, 1. ఆకరువ్రు 2, బంగారు; 8 
శౌడము. సం, వి ఈ పుం. బకానొకదేశము. న కుంకుమపువ్వు, విణ. (ఆ. ఈ. అ) 1. తెల్లనిది 

భత్యవి శేషము, గుడముతో: జేసినపిండివంటం 2 ఎజ్జనిది, లె. వనుపుకచ్చనిది; శ. స్వచ్శ మైనది 

గొడలి. దే, వి ముసలి బల్లి. వేంక, మాన ౨౬, | గౌరవము సం, వి, అ, న 1. బరువు; 2, గొప్ప 
గాెడనరము. ద్వ. వి (గౌొడశాసరము”) l. చెంద వనము; లి, మన్నన, విణ. (ఆ. ఆ అ) గురు 

సరము. కళా. ౭, అ. ౬ 2 హస్తాభరణనిశే సంబంధ మైనది. 

మము. “గీ. కేల గాజులు గొెడసరాలు దొొడిగి.” | గౌరవించే. నం. సః శ్రీ" మన్ననచేయు. వారః + 

వైజ, ర; ఆ. 3౦. ౪. ౫3, 

శౌడి, సం. వి ఈ స్త్రీ, 1. ఒళానొకరీతి; 2. ఒకా | కోరవికము. సం విణ, (అ, అ, ఆ) ఫొబ్యమఃుః 

జ్ | గౌరవము గలది, 
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+ పార్వతి; 2. ఎనిమిదేండ్ల, గౌళ, ఉభం చే. వి ఒకానొకజాతి (బ్రా విణ 

టబ భవే ద్ద నవ య. కఠినము, బిగ ఆయైనది. ఉదా:--ాగెళసొంతుం 

రోహిణీ; ర. సమర్తాడనికన్య; &. య (జా 
per 

వనుపు; గ. గోరోజనము; 1: లసిళో; టై డే. ఏ. వాసనతై యజఖుయగందీసి నందము 

వాక్కు; 9, సువర్ణ కదలి; 10. అ il. నూనెలలో: గలుప్రునొక గింజ, “కీ గాళముథ్ 

ఒకానొకరాగము, “డఊ,., గౌరి బిళావారీ, ఎల వచ్చాకు కచ్చూరములు . . +” వొంస ౧, ఆ ౮౧. 

సలి, చే. వి. బల్లి, గెడలి. గన బల్లి గొ ళన ముసలికి6 

కుంకుమలు. మీ. వి బం ధాన్యవిశేషము, “సీ... బరంగు సాంబ సాం. ని, తిర్య ౭౪. 

సీ శాభోగసరులు గోర్కికుంకుమల్ ,,,”” సంస, ~ 

ర్క, ఆ, ౧౨౮ 
న్ 

శె్రిగనయము. మి* ఏం వన్తవెేేమము, “ద్వి. గౌరి గృ ంఢథకుటీ. సం. వి ఈ. స్త్ర: 1, (గృంథశాలయమూః 

des BT Hen a Ss ట్రై య 

పు. ౧౫౨ వం. (ౌరిగణ్యము లని, బ్రా) గ్రంథనం సం. ఏ- ఆ. స్త్ర, ఓ కూర్పు; రచన; 2. 

రజము, సం. వి. ఈ న. అభ్ర కము. మాలికాదులను గ్రు గ్రుచ్చుటా 

గారు, జే, ఏ. 1. వీనలను. ee గటంచుం ర్త. సం, వి, అ. న మగ్ 
గొములం) జెనకంగ వచ్చి కోటపయిం జేసినము త్తెపు | ౪ గృంథము. సం. వి. ఆ పుం. 1. కావ్యము; 2. పుస్త 

సీంగపుంగమిం, నగనుంగొని పాజువేల్పుదొరగౌా కము; ర. మాలికాదులను గ్రుచ్చుట; ర్వీ ధనము; 

రత(డౌదల కుస్తరింపగన్” య, ౧, ఆ. ౭౭. ర్. అనుష్టుప్వు ముప్పది రెండత్షరములళ్ళకము- 

భార. ఆను. ౧, అ ౨౨౧; ౨౨౨; 2, కావాళి, గ్రంథి సం, వి, ఇ పుం. 1. కంతి; 2. గనుప్రు లో 

చాకా. ఆం. భాం క. ౪౪; 8, కపటము. ఆం. న 4&4. గండివనము; రీ. కుటిలత్వము; 6. 

ఛా. ప్ర ౧౩౮ విణ, శావాళివంటి, బిగ్గజయైనది. బట్టకొంగున di 7. కీలు, 

“ఆ. నమిచేగమిటకురము బాలక యని, యెలు6గు అవయవసంధి. న్. పుం. 1, గ్రంథములు కల 

పిలిచె గెరుటెలు/గునెలగ” చార్టు ,౧, అ వాడో; 2. పం హారవండ. 

౨౫౧ (శ్రా పౌ, 'కాజుటెలుంగు” ముద్రి/) | గృంథికము. సం, వి. అ. సం 1. పిన్నలీమూలము; 2. 

గండివనముశో; 3. కరీరము. 
గరుడు. చం సిం ఈ పుం. lL, చర్మద్దు(డు; 

ది, దవా గృంధికుండు. నం పి, అ, పుం: 1. జోన్యుండు; 2, 

సహదేవుడు. 
గౌరుకాకి. "ద్వ పి (రు? కాకి బ్య గాం 

గూయునది, బొంతకాకి, (బ్ర) గ 6థితమం, సం, విణ. (అః ఆ, అం) l. రచించ. 

బడినది. (మాలి కారి) గౌలం, ద్వ వి, 1. వాసన, “చ, , 'లేంగపులికండము 

'ఇజత్తుటిగ”లుక్తై వహాళావాళిమెయి శాలలో ల గ్రంథివ పర్ణ్మముః నం విం ఆ. న. కే, గండిననమునో, 2. 

ర ్యచ్చాకళ్ లె, మాచిషృత గి శే. సాం 3, ఆ. ౧౧ 2; 2. దుర్వాసన, కక్ష మూడు 

౫ ంథీలముః సం, పి, ఆ పుం. ఆ వెణుకురుశి. నః 1. 
వేళల బురువులం దోండి వేసీ నీళ్ట చ గొలు 

వోవంగ నెమ్మి గడిగిి” భల్లా ౨ ఆ (ఈర పివ్చలి.వేరు; 2. అల్జముకో. విణ, (అ, ఆ. అ) 

గౌష్టేనము. నం ని. ఆ నః అంతకుముందు నోప్టల గనుపులం గలది. 

నుండ యున్న చోటు: 

శాసెన, వై. వి (సం కోశం వీణ్ మొదలగువాని 

మాందియొణి. “క ,.,నాదగు క.కిమియ నీసై. న్య 

మునకు గానెన గదే.” భార. ఉద్యో. ౪, ఆ. 

వెన్న, ౨) ఆః వలీ౬ః 

య్య 

గ ౦చె. చే, వి. 'ద్వారబంధములోనగు వాని నిలువుల 

చిన్ ట్రినచీలలకు కగిలిం పడు శలుపులయందలి 

యినుషపట్రై _ రః గ్రంధి అని వాడుక) 
గ కూలీలు జే, ఈ కి, RD వణయు. “డం 



గ్ర రెడ గన్ 

రే లయం, ది ఏ'ళం రోను, మ) ఆ, కి, దళా, గ థీశము ఈం. సియం (అ, త, ఆ 1. గడ్డకడ్రినది. 

౭, అ, 9, ఆ, ౧౧౦౪ 

గక దలు* చేల. శీ ప 

చలించు, కంకించు. “చ దం గొని ఫీను 

డంఠ్యలయకాలకృ తాండుండపో లె చే, ont 

డల నదల్ని నిల్చిన" భార. ఆర.ళ. ఆ. ౧౮8 

తూలు పాడగు, “వ.. ,కంతుశరవ్యభ మా 

"మెల్ల ఆ/3కబ్రాదలి కలంగకుండ ,..” వరావా. 

ల ఆ. ళో. 

(గక గానం జే. శీ వెం ద్ర" శ్రీ ్రము7గా. ముం 

ధాత... గ్రంక్యాన లంకాపురి కేం 

ముఖుల్ శై చారముల్ నేయంగన్ 
aD ఆ. గా_9 పాగ వీది ఎ వ 

(గ్కక్కూతెలు. (చూ, బ్రుకీటాలువడుఎ 

(గృక్కి- లువడుం ద్వ. అ, శ్రీ (గృకిాలు4వడు.) 

చలించు. “ద్వి. గృకిరి లువడకనరంబులూ 

చక్కి” వండి కొ, పురా. ౨౭౫ ఫు, ౧౮ వం. 

గ్రక్కున జా లశరాన 1. (క్నీమ్రము గాల ళ్ Or 

జారణ 

ఊడ. రా. 

గ్కక్చీ-లు = 

x 

గ్రుుకట్టాన ననలవ్ర, వేళ మునకుం గృతనిశ్చయ | /ది 

యయ్యు నంతటన్.” విక. | ఆ, ౧.౨౬ 2 

(మిక్కిలిగా “ఊం, .కపోశహంం కృళిన్ 

శృక్కున మూల్లుచున్.,.” వను. ౨, ఆ. గొ 

క్ 93 
గృచ్చే = గచ్చ. క ర్య చ్చ కదలినట్టు. +. శ. 

ళ్, ఆ. ౭9 ఆం. భాం ద్వి. రణం 

గృచ్చేకాయ. బే. వి, (గచ్చకాయ గచ్చకాయ. 

“కీ కలి వోసి నొన్నిన గ,చ్చకాయలభం?. ia 

కానీ ఏ, ఆ. ౧౨5౯. బం బాల క్రీ డావిశేమము, 

గచ్చ కాయలు కొన్ని క్రిందం బెట్టి కొన్ని పెకి 

రువ్వుచు శ్కంద పెట్టినవి మైకి రువిర్టనవి పట్టు 

కొనుచు నాడునాటం “సీడా.1లిమ్రుచ్చులాటలు 

గృచ్చుకాయలు.. +” కాళ, 9, = ౨53. 

చచ్చు" వై. విణ. (సం. (గృస్తమ్) వర్జ లోపము 

ని వదలోవము గాని కలిగినది. (మాట. శం ర 

(గృథనము. నం. బి. అం నః కేం (రకాదులు) గడ్డ 

(గృంథాదులు రచింఛచుట. 

(గృష్కు_+₹అదలు) 1. 

Woe 

(రకా 11; 2. గు, దృయుడినదిం (సూలికాదిం; ఏ. 

రచిం :బజినది. (.గృంథాది 

శద శే వి శవము, రీగ “వ ..కుమారచగ్నిక్రంబు 
శ5కఎ. గు గభంబుల్ తి. , .మాధరవిచా 

ర wr ఎ భోగ లొ న్యం, ౧3౦. ర్వా 

స్యం- రీరో౭ వై. వ. (నం గృ భః.) గద్ద. అం. 

భా. దొ. ౯కి. 

ల్ ద్దగో ఇ గద్దగోరు. 1 (చోరసాధనములలో 

నొఃటి) “మత్త, గాలిచీక చుం నోల్కి బూడిద 
చద్దగోరును గొ గొంకి నున్ ద్వా. ౧౦, ఆ, 

౧౧౮ 2. (కుర్ సాధనములలో నొకటి “గీ... 
గద్దగోట్ల, చూరిబాణా భరించు వవ్వీరుం 

డెందడు” హంసను ౧, ఆ ౨౦౫ 

దన. చే. క్ర" ద్రు శ్రీ శ్రుముగా. se 

అయ్యి క Se గుద్దన నిడికొని 

తొలంగలాం జని రధిపొం భార "ఖమ్మ. 3, ఆం 

ళ్. 

దముక్కు..వాండు. ద్వ. వి ((గృద్దే ముక్కు. 

వాడు.) ఖరణనుందు,వాండముక్కు. గల వాడు.” 

ఆం. భోం. ది. గ౨గ౧ 

(ty గ్ల = గద్దన. “కం గృమక చెత్తురుటేరులు; 

తమన్... శై. ౭, ఆ. ౧౬౧. 

గృససము, నం. ఏ. అ, న 1. కబళించుట్క; 2. కట 

భ్రము; 3. తినుట. 

9 జ అగ . గృసించు. సం. న శ్రీ 1. తిరు; 2. అకర్షి౦చుం 

IE ++గుర దరజారి నిలజాలము తృణంబుం 

శ్రనీంటె: దదీయనసె వై ల్యభా;గురుకచమంజిమంబు 

నహ నోడి...” కవిజ, ౧, ఈ ౬౫. (హైకెండర్థ 
ములకు నుదావారణము.); శి. ఆంకర్ణ కము జీ 

ఫొనుులోనడంచుకొను. “చ. , ,తదీయపోషమః నం 
గుంభిని యోవభులక్ (గృసించిఃన్ మార్కు. 
రో; ఆ. ౪౨. 

నీయించు = (గ్కసించు, (మ్రింగుం “వ. ., అవ్వి 

యత్త_క్ట్వంబు వునంబు గృసీయించు న. భారి 

డ్ర్ 

ఆం ౬ ఆ రాలా 

(మాలికాదులు) గ్రుచ్చుట; ర శనీవ్లువు నం. విణ (ఉ్డ 1. మ్రింగువాండుః 2 
తిన వాొాండుం 



స్త 986 గొను 
లీ జాతీ ww) 

దగ్రశ్తము, నం. విణ. (ఆ. ఆ. అ) 1, తినండీనని; చృహీక వము. నం. == గ్రవాణీయము. 
2. మ్రంగంబడీనది; ట్ర ఆక్రమింవంబడినది; ట్స్, 

లొంగ దీయంబడినది. (రోగ స్తమా దేవాము.); 

ర్, వర్ణీలోవముగాని oo on క నిగినది, 

(మాట; 6. గ్రాం బడినది, 

గుప్తా నం. వి. ఇ స్త్రీ, = గ్రసనమాం 
గృవాణము, నం, వి ఆన eT ఉవరాగము, శాహు 

శేతువులు సూర్యచం ద్రులను బట్టుటు; ర వట్టు 

కొనుట; శ. తెలిసికొనుట; ఉం “సేసికొనుట; 5B 

బుద్ది; 6. ఆదరించుట; 7. చేయి; ర. ఇద్రి, 

యము; $. శబ్దము; 10. బంగి 

గ్రవాణి. సం వి. ఇ, ఈ స్తీ మే . అతిసారరోగము; 

50. ఒకానొక నాడీ. 

గ్రవణీయము, సం. విణ, (అ. ఆ. ఆ 

దకిన ఏ, 

గ 

ళ్ 

(త్ 

గ్కహిం౦ష? | గ్రామగక్షుండు. సం, వీ ఆ పుం, గ్రానున్థులవశమం 

గ? 

గ్రౌంథికము. నం. ఏరా. a ఈ. అ) గృంథమనంద 

లిది. (భామమొ) 
రాజే జే, ఏ. వృతువిశేవము. “క, కడిమి చిగిరించె 

గ్రాంజవంగడము ననిచెె నఖిలహీత మైన మేఘో 

దయంబునందడ.' పాండు. క, ఆ, ౨౧ 

చ్రానుటీళ “నం వి, ఆ, స్తీ" స్వల్పగ్రామము, వల్లీ 

Ws 

గ్రామణి భం వి. ఈం పుం మంగలి. ఈ స్తీ" 1. 

వేశ్య; డై. సిరిస్తో విం, (ఈ. ఈ ఇ) గ్రామౌథి 

జప డై, ముఖ్యుడు, 

గ్రామే, ఛం, వి, ఆ స్తీ" గావో ములసమూవాము. 
ల 

డీ న్న వడ్డంగి. 

గ్రవాణీవారము. దం, ఏ అ. న ాగవాణిని బోం | గ్రామము. నం. 9% ౧9. పుం. 1. ఊరు; ర్తి, వమ డ్జాది 

Bese సం వి ఇ. పుం. చంద్బుఃడు, 

గ్రనావతి. సం: వి. ఇ. పుం. 1. నూర్ముయడు; 2. 
ర్డీ జిల్లేదుళో; 3. చంద్రుడు. “క్లో. త్య వీ ్తీర్యలే 

రాజ్యం జ్యోత్స్నా గృవావతీరివ” భార. శాంం 

(వాచ 

గ్రవాము, నం, వి, అ ఫుంం 1. నూర్యాది; ర్తి, 

వె ర్. గ రహించుట; శే. గృవాణము, ఢీ. చెజు; 

పిశాచము; 6. అనుగ వాము; 1. ఆ,గ వాము; 
WU 

8. రొహముపు; 9. నవసంఖ్యః 

గృహాధారయు. సర ఏం అఆ. పుం. యు వనత్స్ eo ముం 

ఇట్లే: చవాశయము మొ 

గ్రకాంయి.? శం నం క్రి క 1. స్వీకరించు A పట్టు 

కొను. “గీ, జయ చెనిమిడివిద్య లీకద దనయన, 
99 

శవగాముల శెంట నర్భ మర్గము గ్రహం 

ఎన: 3, ఆం ౧౮౦౪, 

జ (ర్త గ్రసాయించే = గృహియించు. డ్ర్) సే 

గ హీయించు వరుల బార్ గగనలత్నీ*” ఊం రా, 
yy = 
0౧3 ఈ గోర, 

గృహిట:డు. స విణ (ఈ ఆ. అ) l. గృహీంచు గ్రా 

వాదు 2. చలనము గలవాడు. 

సృహీక. పం పిల (బు, శ్రీ బు 1. కట్ట కొను 

వాడు 2. తెలిసికొనువాండు. 

గ్రామమృగమః, సం. వి ఆ పు 

మం. గ్రామేయ 

నరు; తి. (శబ్దభూతగణా దులకంచె వరమున 
నడు) నమూహము. (ఉదా: ఇది, దయ 

గ్రామము); కీ గ్రామ్యధర్మము; మైథునము. 
(వాచ) 

కారిత్వము భార. ఆను. 3, ఆ. ౧౭౫ 

ఏ కుక్కు.* 

గామసీంవాము. చరం = శ్రావుమృగముం 

గ్రామ్ః నరం విరా. (న్. ణీ న్ 1. గ్రామము కల 

వాండు; 2. గ్రామాధిపతి; 3. గ్రామవాసి; 4. 

స్త్రీ లంక టుందు, 

గ్రామికుండు, నం, పి, ఆ. పుం. గ్రామాధికారి. 

గ్రమాణ. నం. వి. ఆ. త్రీ 1. నీలిసో; 'పాలంక్య 

శాకమ. స్లో 

గ్రామోణము. సం. వి, అః పుం. 1. కక్కు; 2, కాకి; 

8. డోర(బంది. పి (ఆం ఆ, అ 1. ఊరిలో 

నున్నది; 2 నాగరికత లేనిది. 

నం, విజ, (అ. ఆ. అ) డోరిలో 

నున్నది. 

గా మేం. సనం. ర్తి ఈ. స్తీ" న్న 

గ్రక్యుకర్కటి. సం. వి, ఈ, గుమృడి శే. 

గ్రామ్యుకర్మము. సను మ న్ న. మైధున రతి, 

శ్రామధర్డ ము. సం వి అ. నః గ్రామ్యక రము. 



ర్ర్య్యు జ్ త్రీ 
గ్రామ్యము, నం ఏవీ, అం పురి 1. కావ్యదోవవిశే | గీ గీ సిం చం. ఏ. ఈ స్తీ నవకున్లికతే, 

షము; 9. గ్రా మమందలివకువు. న. 1. మైథునము, | క 

రతి; 8, ఓకానొకరతిబంఢము; లి. అనభ్యవాక్కు.. 'శ్రంగుటసటు జే మి (గటగుటపగుటపటు) 
వి, (ఆ, ఆ. అ) 1. గ్రామమున నున్నది; డి. | శ్తాసట యం దగుధ్యని కనుకరణము. “చ. జొట 

మూర్భ ము; 3d. హూమరవ, క్స్, ఆసభ్యము; ర్, జొట ధారగా వడియుచుం గడలాక్తునుధార 
వర్రీ ౦శముః ig గుంగుటనట నవ్పటప్పటికి, గోలుచు 

జ్ర. నరం విణా, (న్. ప్రీ న్.) l. అవశబ్ద * పండు, ళో ఆ, కీరో 

ములు మాటలాడువాండు; 2. ఆనభ్యము?ా గ్రంక చె ౨ పీ (నం, గరం గుంట, వల్చమయు కక oe 

భాషించువాందు. చెద్దవాన .ఎరురియు చుండంగ వదలు గ్రంక 

మీట్టలొక్కుకొలందిగం బాత సీ ర్లక్కు.జముంగ. క 

ద్వా. ౧౦, ఆ రర, 

గ్రామ్యసుఖము. నం. వి, ఆ న్, మెథునము, రలి, 

్రామౌశ్వము- నర వి, అ. పుం. గాడిద. 

గ్రామము నం. వ న్, వుం. 1, తాయి; 2. ప గుక్క చే. వి ఒకసారి మ్రింగట  “ఊ. 
3. మేఘము. ల 

గుక్కుకు గుక్కకుం జవులు (కొ కలం 
అభి ళో ణా $ Ul UU సా 

తూ నం. వి. ఈ పుం, 1 ముద్ద; 2. మ్ర్రగుట; సేయఃగ, . చం ద్రాం 3, ఆ ౧౦౬ 8 ఓక 

గ్రావాక ము. నం, వి ఆ. పుం డేగ విణ. (ఆః “క చాననులబా లొకగు క్కిం, డోచిన్ని 
Uy హీకా. అ) Ll గృహించునది; 2, ఎగృహింప।  క్వమార (తా ఫవుము,,ఎ భాగ ౧౦, న్యం, వూం 

జేయునది. ౨తీగి; న ఒకసారి నోటం బోసికొని మ్రింగ 
భ్రావాకుందు. నం, వి, ఆ. ఫుం, పాములవాడు. టకు చడుజలము* “క్ల మోన! మి 

చ్రావాము. నం, వి. అ, పుం* 1. మొనని; 2. లవా న ఇ; వారిధి,కీం గొఆంతయె,,,” ఆను. 
ణము; 8. ఆగ్రహము. | జ ఆ. ఒక్క కు ఊకిర. “సీ, గడియయైనను 

గాహీం నం. ఏం న్ పుం, వెలగ. విణ, (న్.ణీ.న్ | గుకు_. విడువక వహొమనులుంగా నవగడంబుగం Wy | Wiig 

| 

ఇగ్కహించువా(దడు. దాన మనెడు చేర్పు. న్ కువల. ళో, ఆ. ౧౧౧. 

ర్రాహ్ంచే. సం. సః (క్రి. స్పృశించు,ముట్టు. “కౌ... ప్రక్కగొను. చే. నక్కి. (గ్రుక్కశకొను) 1 
మార్మష ధ్వంసీ లంఘీంచి యుత్సావాం బొవ్పంగ మింగు. (శ రం; Mo. తాను. “ద్వి, ఆక్క 

లో లో నెత్తై మందరమహీధ్రంబు , , .దిక్సీమలం)గ్రాహిం |. జంబుగ నట్టి నాఫోళశనముగు గ్రక్కగొన్నట్టి 
వక బతయాళునిస్టురమవోగండోవ వల థ్వాన యాకంభజు. దుండం” ద్వి వారిళ్ళ- వూ, 30౨ 
ముల్ ౨” ఫీమ. ళ్, ల క్ట వం. నాం 0 ఆ, లాగి 

గ్రావ్యాము సం. ఏల, (ఆ. ఆ ఆ ) శ్రవొంవందగినదిం గుక్క లు పెట్టు. శే, ఆ శీ (గ్రక్కలం+ పెట్టు) 

Uy శాన. “క కిక్కురు మన కచ్చుర౦బును, 

గ్రిగొర్రాను. చే. సం క్రిం వేష్టిందు. “గీ, ..గ్రైిక్కొనె (సృక్కలు పెట్టుదువ సురలు...” వార. ౬, ఆ 
నన్కవెలయు వేస్టించె ననుటకు..*” ఆం. భౌ ౧౨౨. 

కృ. ౧౧౭. స్రక్యల్ముమ్రింగు. జే ఆ శ్రి (స్రక్కులు+ 
శ మ్రింగ. ఎ ఓ అెపేక్రీంచు, des యుబ 

శ్రీవ నం. ఏ. ఆ. స్తీ * మెడ, లాటవడదు. “చ. మునుకొని మూందుమూూలలంను 
గ్ర్న్ః నం. వి. న్. పుం. లొట్టికిట్ట, విణ. (న్. ణీ,న్ మువ్వురు (గుక్కలు మ్రింగ, , ” వాంన, 3, ఆ. 

జ. వము కలవా(డు. ౧౦౩; రస నంకోచించు, సంచేవావడు* (శా రం) 
Ti గీ be ము* సం. వి, ఆ ఫుం 1. చేనవికొలము; 2 స్తక్కిలి. జే. ఏ. చి. గక గీ. చందమామకు 

వేడిమి. విణ. (ఆ ఆ. అ) వేండిమి గలది. గ ఎక్కి లాయింధదువదన,” కనిక. 3, ఆ. రగా. 

HI రీల్ 



సీట్ మ్రంగింకే. జీ, స FP ra: 

(మృ్రింగుథా, సే) అవీ కీంచు, “సశ రె గ్ 

వ్రాగంబు గృక్కి ట్ల మృింగించు శొమ్తావిచి 

రాకునొడుగుతోడు పూరం వె, ఆ, ఏరా. 

శ = (a ¢ వ వ గ్ర గ్రాట్ట్, మింగుజ గుక్కలు మించ ల లయు 

నని మిక్కిలి యుబిలాటవను) “సీ భోేగించు। 
వారల. బుల్ము_పుల్కు_నం జూచి "మెల్పన 

39 | గృుక్కిక్ల మింగువాకు. నైష ౭, ఆ 43. 

“క్ల, చందమామ చెలుల, కెంపు మోములకుథకు 

సోకం గ్యోనికేమ.” వసు, ౧, ఆ ౧౫౮ 8 

చీల్చు. “చ. .నరంహూమూ వె ,కటిలనఖా గ 
కుంచికల [గ,వువె వానియు 53క వాటమున్ ౨” 
సాం, 3, ఆ. 3; ఓ. (మాలికా నులు) కూర్చు. 
98 జో we ime న్ నె. +సరరో కలప నవ్వ సరులు గ వ్వ 

విక. గి ఆ. ౧౪౭; రీ. కూర్చు. “ము, తల: 

బక్షచ్చట (గుచ్చి చాతువులు శేదారంపు: 
గుల్ఫాంతరస్థలి న ద్కింపఃగ, ఆము. ౧, ఆ, 

డి 
| 

(గసృక్కిళ్ల మ్రింగ శశాం. ౫, ఆ. ౧3౭. | ప్రమ్చేళాను. జే అ. క్రి, (స్కుచ్చుఢాకొను స్వా 
స్రహ్మః దే. ఆ. క్రి కే. సంకోచించు (వెద 

నొల్లక) మాటలు (మిరప. “ఉత, ,ప్కీయక్క_రొ 

యెవ్యండే తవసి యాకండు మాట లవేవి యాడిరే, 
(స్తక్యుకు మింక, , "సావి. ౨, ఆ, కర. ప్రభా. 
ఎగ్స్ ఆ. అర; 0, నడపుకొను త్ ట్రువడు, కస్త 

మున) నాటు, లోనికి దిన, వ్యవ: = అజి కా ల్రిభారే 

మంల్లు గే చ్చుకొన మది. 

గ చ్చెత్తు జే. న. క్రీ" ((గృుచ్చు+ఎక్తు చేద్చ; 
కలుపు. “పీ. నొజ్జంగినిరున (గ్కుచ్చె త్తి కపురాన 
రంగు మిఆఅంగ నరంగప వె చి”చమ, ౧, ఆంరారా 

వీనులకు సుభారసముల్క సోనలు వర్షించు ష్పుదు చుఢై = గుడ్డి, 1. (అంధు-డు) ఆం. భా. ద్వి. ౧౨౦; 
లనున్వరఫణితిన్, దా నిట్టటు (గ్ఫుక్కక...” 
ప్రభా ళ్, ఈ ౬౦. 

స కి 99 డి. (ఆంధురొలు “సీ, గు/డ్డవ్వ,.. వార 
౨, ఆ రాజి, (గుడ్డి కనము) ఆం. భా. ద్వి ౧౨౪. 

గుహ్కమిక్ళను, డే. వ్ కి ((గృృుక్కుమిక్కు_ + సృడ్జింగలాయి. జీ, ర్స్ (గు డ్లిశోఇంగిలాయిి ఒక 

ఆను వీమైనం బలుకు, కొంచెమైన మాట్టాడు, 

గక ఓక్క-తెనె (సృక్కుమిక్కన దిక్కెడనిన స్తడికొపామషా. జే. వి. 
రితి నుంటి...” వహాంస, ళో, ఆ, ౨౨౬ (ఇటే: 

జాలిచేంచ. (శం రే 

( గుఢైశోకన్ను షా 
పొదుసా.) కుబేరుడు. జేంక చేవ ౧౭. 

గు, క్యామిస్కమను. చ, భం గి, ఆ, రాం గేడ్రికామంచి, జే. ap (గుడ? కొమంచి? అతి 

ఒగ్కుక్కు_మికు_రను. శుక. 9, ఇ, ఇ 3, కాని, చక్రము గొడుగుగడ్డ. (శ. రల 
తుదికండు వపృయోగములందును వ్యతి రేకార్థము గుడ్డి కాను. దే.వి. ( గుడ్డా కాసు చిల్లిగవ్వ “మ, 
నే చయోగము లుండుటు నూ, ని, అక్య. uy 

గృహించినది ఇది చింక్యము 

సయ జే. అ. శ్: నాటు, “వ. ..భీకరముగ 

మూండుమూండుళిక కాండములక్ దగ గ్ఫున్వ ఎుడ్డిొక్కర, 

వేసీనన్* భాను. క్క స్మ 3౨% అ. శీ 

(గృుడికొ వైన శత్వేదు,. ”మల్లభూ. వై రా. 3. 
(గుడ్జిగొక్కరాయి. ద్వ, వి (గుడి +కొక్కరాయి) 

కోయష్టీకము, చీశకొ క్కి ర. (క ర 

ద్వ ణః (గు త్రసకొశ్కెరు కోయ 

స్టీకము, ఆం, పెం డి. నాళం 

స శీ," విగ బట్టు, గట్టిగా పట్టుకొను. “ఆ గుడ్డి “క్వ = (గు డ్రికొను. (వా 
(గుచ్చి కవులిలించుకొని యమహీధర, సార్వ సృడ్టదీపము. చే ఖం 
భాముబేవి... వార క్కోఆఈ ౫ న, శ్రా కే. 

(గు డి? దీపము) మినుకు 
మినుకు మను కొంతిహీన మ గుదీవము. (శ్రా, వా 

నాటంకేయు. “శా, నారాచంబులు పెక్కు చడ్డి బేరము. ద్య. వి. (గు ి 4జేరము) తెలివి 
లొక్క_మొగి వేనక గువ్వ మూరగ్చిల్ధె +.” తక్కువ బేరము. (బౌ. చా.) 
భార కర్ణ. ౧, ఆ. ౧౬౫ డ. గాఢముగా పట్టు గుడ్జివడు. ద్వ. అ. క్రి, (( గృుడ్జిశవడు.) కన్ను కన్ను 
కొను గాఢముగా: గొంగలించుకొను, “గీసి 

న్నఠం డెత్తి సృచ్చి,, .కౌలిలింపగ,. భార, 
గానకపోపు. “నీ, కొన్ని దేశంబు లిపలచే టా 
వడియొ.*” కాకీ ౧, అం ౧౩౨౭. (కము, (శ ర ఉద్యో. 3, అ. 3౫3. “నీ గృుశ్నెం దావులు | గుడ్జివాటు. ద్య. వణ. (గు డావడు. ధాఎ చైని 
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చుజ్లీవెన్నెల చే. వః (గుడి? వెన్నెల) ఆల్బ 

బోోక్స్న, కాంతిహీన షస వ్ (బ్బ ఇచ్చానా .) 

గుడ్డు. చే. ఏ. 1, కనుగుడ్డు. “సీ 

"థర: బడ గం జివ్మెం న్ ౭, ఆ. a డు 

తారక, నల్లగుడ్డు, ఆం. ఖా క. 3; 8. 

(పాము పక్షీ మొ. వాని) అందము. “సీ అజ, 
జాటునెణి వేణికలి పొ(దకొమకు వెడలు గ్ఫుడ్డులు 
వో థె విలు గొల. నీ షి ౧, అ, ౧౦౧౯. 

నీలా, ౧, అ. ౭౮; 4. 

గస్కుడ్డుక్ వినియ? 

శేష. ర, ఆ, (శ. ర 

గుడ్డుకానుపు, దేవి. (గు, డ్డు+ కానుపు ) అండజము. 
1. పక్షీ; 2. పాము, “సే. సీ. గృుడ్డుశానుపుజేండు 
నుప అటు గుజ్జుఎబు పాన్చువనై కొమరు 

జ్ 
a టల రలంవన్ *” 

వ 

es 

ము జే 
..భగుని ని సరులు అ 

౫ వము, 
గృుడ్జికనము. “క కని ఈ మ! 

చేయము, ళం, విణ, 

ద్రొత్యూ 
~ 

లో 

క్ర" సాలంకేయు, “గీ. మేటిజ'మేటి 

యనటం గొ మ్రిం చుమించుః, డివిమకన వృతా 

పాగ్షిర బుటము వెట్టి, తమ్మి నద్దియ దాకట చమ 

యట్టి, కొమ్మ గావింపంబోలు నె_క్టమ్మిచూలి,” 
వను ఒకో; ఆ, దల, 

జో 
ee ఈ 

లె 
= రై వేయకము, 

చేయకము. నం, స్టాట్ ఆ న (పుం, అని కొందణు: 

అని సంస్క్భుతనిఘంటువులం) కంళభూవ 

ఆము, మెడ దాల్బానలంకార ము, 

(అ 
బుతువున3డు పుట్టినది. 

న్మ మీకా ఆఅ మ 

| 

మిగుల.” అచ్చం చాల శ కం స్టా సం విణ (ఆ. ఈం అ గ్రీమృర్తునం బంధ 

నుచాహరణము ) మా 
| ప్ప ఉ లి న ళ్ క్షీ త నశ చరత జే ఏ, ( గుడ్డు? ఒక కోవము. “గీ. ఎకురు | స్మా సం, వి. ఈ చ నవమల్టిక , విరజాజిళో. 

కెచు "కేల స ie ఆకట గుడ్జెజ్లి, స్ 

శాజరాయణునీ మాందలో భీరు ళ్ ఆ, ౧౨. 

స్రడక్డహాబ. ద్వః వీ, ((గుడ్తుచగూబు ఘూకము, 

వెద గడు నగలగాటి, సాం. నిం లెవు, రా. 
టట 93 సా 

ఛ్రుద్దు. దేనా క్రి. (5 గుద్దు. క క్త) 1. విడిఃటితో 
బలముగా. గొట్లు. (( న్ధర- గ్ద్దుక గోత్రాచలం 

బుల్ అ. సలా గ్రద్దరలన్. స 

స్వాం ఈర) ఆ లా 2, పొడుచు, “గ, ,,శేదంగి 

చేయమ్ముకొద్ది ది 
చె 

బొచ్చు: దే. న, కీ," ((గ్రాయ్యుధాం ప్రే పీఏ 1, 

కల్ల చ టి. గొచ్చి కోరాడి త్రో కళల 

భాగ ౯, సం ౨౦౫. దళా, 5,అ 

టా ర కశష “వ,,అంత నత ర్తియు 

లెక్క భర్గ ఫునియిల్లు గొచ్చి యనంకం బైన 

యర్గంబుం గని యలిగి రాజధనవంచకులై రని 

భార్జవులశెల్ల నిగృహించి....” భార ఆది. ౭, 
గుద్ది” చంద్రా 3,అ౧౧౭ అ, 'అ3ఈ కుం సర ౧, ఆ ౫౨; చీల్చు, “స్రగ్ధర 

పార్వ. క్త ఆ. ౧౦౯ వి, పిడికిటిపోటు. వ్యవ గెొచ్చుక్ రథ్యవ్ర, వ,జంబుక్ ఘుటఘుటరళ టీకా 
నాని నొక గుద్దు ఆ, ద్లుము- ఫోజిడై... రోజ, చ ౨, ఆ, 2౬. 

దాక డే, ఏ. ( చద్దుళలాడు భా శే, నొ చొ పంచు ప్త (గొచ్చు. (తవ్వ) కర్ మిన్ను 

Nee చయ పలా పేనిన యుద్ద,ము , ఆం. గుడులు బట్టు లై మెఆినీ రుడు, మెొబుంగు 
A డి ౨.9౨; 2 పోట్లాట, క... (చాల 

్రద్దులాడు. దే ఈ క్కి, (గ్రుద్దులుశ ఆడు). ఒకరి 
నొకరు ఒసృుద్దుకొనుచు సోట్రాడు. (కశ. ర వా 

గ్రుయ్యా. చే న, కిం ర, (గుచ్చు, నాటు, ఆం. భె, 

త ల్ ౧౨౨ 

స్తవ్వః దే, ఏ. గువ్వ, అడవిపాపురముం “గీ. గవ్వ 

గద్ద దివ్యాలుపుం బ్రువ్వు, ఎ” భార. అను, ఈ, 

అ గి౧ికొ ఎవడికి 

గొ 
టాలీ 

లొ య. 

లాకపుట్టలో నున్న నెటు కేన్కుబుట్ట శ్రమించి 

యాంశెంటేపొలుపుం గాన్మకుడిగి వచ్చితి నిస్తయ 

జడి మన మున. శ్ భార ఆర, 3, ఆ, ee 

మో వ్వ = (గోయ్య, (చూ, (గ్రొన్నించు) 

చే. అం క్రి" వల్హమువదు, గుంటయగు* 

వళ. ఆమవాత్తు-డ. , చ్చు. గో గణంబుల సొరిజల 

గొస్సి యయ్యుంగాచె యానసరోవరము జగ 

న్నునముగు” భార: ఆధ, క, ఆ, కిజరా, 



గ్ ఘట సం వి, ఆ స్తీ * 1. సమూవాము; కి, వీనుం 
క్షకనముశినం. మి అ. న గ్లాని కలిగించుట, దిగా. | నులనమూ వాము; 8. నష్ట క, కూర్చు. 

(ఆ. ఆ. ఆ గ్లాని కలిగించునది. |శుటకృక్రియ. నం. ఏ. ఆ. స్త్ర ఆంధ్రమున కొన్ని 

థాతుజన్యరూకముల  కనుప్రయ్ముక్త మగు 
ధాతువు, ఉదాః= అగ పోవుమొ. ఇది కొన్ని 
యెడల నిరర్ధకముగను గొన్ని యెడల విశేషూరకము 

గను నుండును. ఉదా; _రాఃడమ్యెన్, రాక 

బోడు. 

కపీఠము. సం. విణ. (ఈ ఆ. ఆ పవనము, “మవ | 
స్రగ్ధర, వారినాణీంద్రామశేంద్రా ద్య మర గణ ఫణీం 

ద్రానురేంద్రో దజూటోక్కరనద్ర త్నాలిధామా 
సవిత వదన ఖ్ ఘఃవ,ఫూత్హేందురళ్ళి , స్ఫృురితాంగో 

ద్యత్సభాబ్ధి తుభికవరనిభిస్తోత్ర, సంగీకరావా,వరి 
తాశాద్యంకళో భౌవపు6 గనియె మువివ్రాశమా | ఘుటకము, సం, ఏ, ఆ పుం. వనస్పతి ఫూవులు 

జేవదేపున్*” క, నం, లా ఆ. 3. ' లేకయే కాయలుకాచువృకాది. వాయ. 

కవాము. సం. ని. అ. పుం 1 జూదము; గె ప్రల కలక మ నం వీణ, (ఆఅ. ట్రికా. అం ఘటిల్లం జేయు 

8. చణము, |భుటదాని. సం, ఏ. ఈ, ఈ" నాయికొ నాయకులను 
సంఘటించంశేయు సీ + 

గ్ టు గ a 
గానము, నం౦.వి, ఆ, న. l. చౌర్చల్యము; ళా కై న్యమః; se సం, వి ఆ. తె ఘటనము, 

8 తెగులు; ఉ, వాడిపోవుటం విణ, (అ, ఆ. అ.) | నుటనచ్చేయః. మి. స, కీ" సంభుటిలంజేయు, కూర్చు. 
1. రోగముకే దుర్భలమైనది; 2 దీనత చెందినది; | “గీ వనజసంభపుం డీరీతి వరుసగానుు గలికియం 
ర. వాడిపోయినది. | గంబు లెల్లను ఘటనచేసి కవును లే దనుమాటను 

వివరవజుచు, సున్న వెళ్రైినొ యన నాభి చూడం 
దగియి.”” పార్వ. ౬, ఆ. ౯౩. 

ais 

ర్త oe గానీ సం. వి. ఇం స్త్రీ. 1. (శ్రమాదిక మువేం గలిగిన) 

లిక్క ర్. కోని; 6 వాడుట. (నందిన వా(డు. భుటనపడు:. మి ఆ, శ్రీ" (ఫుటనవడు థా. సే) 
కూర్చు, సంభుటిలంజేయు. “గీ. అవధరింపుము గ్లాస్నువు+ సం విణ, (& రోగముబే దౌర్భల్యమః ల 

ర న్లో సీచ్పేర నంకీకముగ సకలలక్షణ్యగ్ష ంథవిస్తారసార, 
పటిమ లన్నియు నొకటిగా ఘటనవణిచ్చి లక్షణ 

Uf) 

. స౦వి దప “1. చ దుండు; 2. రూ ఓ 

ద్ద సం ఖం 0g క ర్నూరము గంధ మొనరీంతు రంగన్ఫపతి,” ఆనంద, ౧ UU 
bp) అం ల 

జ్ నర, పి జె, సుం. ఏ.శంద్రుడ ; ర కర్పూరము. ఘటనము. నం, వి.. ఆ. న 1. జ యత్నము; 0 

ఘు సంభారము; 8 కూర్ను; ఓ సమూహము, 
ఘం 2-3 నొకయతరము. = వ్ రు, ఫు౦, 1, గంట, భుటమానము. నం, విణ, (అ అఆ, అ) ఘటిల్లుచున్నది, 

ర, ఘర్థ్యరధ్వని ఆం చ మొలనూలు, సంభవించుచున్న ది. ఫారం, ఆర, ౧, ఆ. £౬౬, 
ఘంట సం, వి, అ స్తీ ls గంట; 2, అభువది 530. 

నిముసములకొలము; 8, బీఆశీ, ఘటము, నం, వీ, ఈ పుం ఓ కుండ; 2 వీనులు 
ఘంటావథము. సంది, ఆ ఫుం 1. పదిభారలు! కుంభసలము, శి. కుంభకము; 4, కుంభరాశి; ర్, 

వెడల్పుగల రొజమారమ; 2, మలినాథుండు స్త & వె Rae 4 కనాథుః శీఖిరమం (ఏకము. 

రెచించినకిరా తార్టనీయవ్యాఖ్య; 8. న్పష్టరీతి, ఘటయం త్రము సం, వి, ఆ న 1, నూతిగిరక డై, 
నిన్సందేవామార్షము. ఘటకౌసి. సం, ఏ. న్, పుం. ఫటికోపాధ్యాయు,డు, 

ఖభుంటారవః సం వి. ఆ, ల్లీ . గిలిగిచ్చళ. తార్కికుండుం ఆము. ౬, ఈ రాగ 

ఘంటాలిం సనం పీః వ చో బీజీ (నాలుక, ఘటాభుటీలు. చే. విరా. జం అధికులు, గొప్పవారు. 

ఘుంటిక' స తో 1. చిటుగంట; ద. కొండ “కా, హేమాెహేమోలు ఘుటాఘటీలు,,,” 
శుండనమ, నవం, ఏ. అం ఫం: కుమైద, వరాహా, ౧౦, ఈ, ర 
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భుటి. సం, వి. ఈ, స్తీ 4 కేం చిన్న కుండ; 2. గడియ, | ఘకాఘణ = 

ఇరువదినాలుగనిముసములకొలము; ర. గడియలు | ఫఘుణంఘణ = గణగణ. 
తెలుపుట కువయోగంచుచున్న సీటీకుండ.' స్ 

పుం. కుంభరాశి. 

ఘటించే. నం అః క్రీ 1. ఘజిల్లు, కలుగు. కకక్ట | 

ఆసదిం, ది యభుర్ష ణమున, వసుమతి నిర్విల్డ్ణా నగదు. 
పనరెడినా క్కీయనద్భశ మోవాక మోవిని, రసనం ; 

బనఘాత్త్మ యేవెరవున ఘటించున్.” భాగ, 3, 

స్కాం, రాజల; 2. వనిచేయు ఫలికముకలుగు. 

“చ పురువుండు ని ద వోం గలలం బొందుననర్తక 

'భుణిల్లు. డే. విం ఖణిల్హు, ఆం వేయుట్టు 

ఘనీ 

గలగలా. 

కీ క, మణికింకిణులభుణం 

ఫఘణలు ,. దశా 3, డ్రం లద 

భూషకా 

దులయొరయిక మున్నగు వానివలనంః గ లుగుధ్వని 

కనుకరణము. _(దీనిసామ్రేడికరాపము ఘణి 

భుణిల్లు. “గీ, ,ఘణిల్డక టేశెలిడుచు.” శవిక. 
౧) ఈ ౨%. “సీ ఘణిమఘణిల్లుకటంచు గగన 
నూర రబున వైమానికులవిమానములు ఈక.” 

జ 3, ఈ ౧౧౦. 

ముల్ వ్ర లోధమందరయల మిఫ్యన్తై పురుషు ఘన, నం, వి, అ. షా. వేద సొాఠనిజీవము, త. య. 

నందు సుటించిై వడిన్.” భాగ. 5 స్క. 

ఆ 
Ll. మేవర్ణి వ్వ్ 2 రుద్రజటళీ. 

ణక స కి, 1. కలిగించు చేయు. “ఉ,., ' ఘనచ్శవము. క వి, అ. న మునగే. 

మారు వెఆ “సండుంయ భూ ప్ర జలార నేండ ' | ఘనవల్షవము, సం, వి. అ పుం. మునగశ్తో. 

యానందవనంబునందు దవానంబు ఘటీంచెద | ఘనము, సం. వి అ, పుం. 1. తుంగమం వెస; ర, 

యోగనుపదన్.”' కాకీ న అ. 3౨౧౦; 2. | దార ర్భ సము; 3, మబ్బు; 4. పిఏవి; ర్ం ముద్దరము; 

నంపాడించు, పొందు. “చ,,ంభోగవరుండు గాపు, 6. ౫ య్ 7. శరీరము; రీ. కఫము; 9. 

నన్, ధనము ఫఘటించంగాం దగువిధం బని చూచి, అ శ్ర కము; 10. సమానమైన మూ ౬డుసంఖ్యలు 

శ భార శాం. 3, ఆ. ర౭.౨. గుణేంవంగా వచ్చినలబ్దము. ౨౫౪9 లి క రా 

ఘటిక. సం, వి. ఆ. స్త్రీ 1. ఆ భుటి; ద. ముహూ న, 1. నృత్యాదిమధ్యమానము; 2, కంచు తాళము 
రము, కెండుగడియలకాలము, | మొ వాద్యము; ర. తగరము; ఓ, బెట్టువట్టం 

ఘటితము. సం, విణ (అ.ఆ.అ) 1. కలిగించంబడినదిం విణ, (ఆ. ఆ. అ.) షే, గట్టిన; 2. దట్ట మైనది; 3. 

ఘటియించే = ఘటించు. (కలిగించు “క,..మేలు| గొప్పది; 4, అధికమైనది. 

ఖఘటియించి,..” ఊ రా, ౧; ఆ. ౧౦౨. భఘునరనము. నం, వి, ఆ పుం న. 1. సెట్టు; 2, కర్చూ 

ఘటియిల్డు. సం. ఆః క్రీ" కలుగు. “వ... తాండ రము; రె. కషాయము; ఓ. చెట్టుబంక; ర్. చాంగ్. 

వారభటిపాటనముం భఘటియిల్డ.” భారం శాం. విణ (అ, ఆ ఆల 1. దిక్కనిరసము గలది; 2 

గి ఈ ౨౨౯౮౯ చాలరనము గలది. [రము 

ఘట్టన సం, వి, ఆ. స్త = ఘుట్టనము. భున సారము. సం. వి, ఆ. పుం. 1. నీళ్లు; 2. కర్చూ 

భుట్టనము. సం. వి. ఆన 1. గట్టియుట; 2. | భనసౌరోదయను. సం. ఏ. అ. న ఒకానొకసనుగంథి 

కదల్పుట; 8, ఒరయిక; కీ ద్రతుకుచెరువు. ద్రవ్యము. డ్వా. 3, ఆ. ౨౦౬. 

ఘట్టము. సం, వి ఈ పుం, 1. నద్యాదుల'కేవు; 2. | ఘనాగమము. సం, వి, అ పుం. వర్దా కాలము. 

నుంకము ప్రబ్బుకొనుచోటు; శ. కదల్బుట; డీ. భునాఘనం సం. ఏ. ఆ స్త్రీ కాకమాచిళిం 
రసవంతే మగువట్టు, ఊదౌ;= ఈ బ్రంథమున నిది ఘనాఘనమః . సం.వి. ఆ, పుం. 1. కురియు మేనుము; 2. 

మంచిఘుట్టముం | _ వరస్పరఖభుర్ష ణము; 8. పాంపించుమదపు బేనుంగుం 

ఘుట్టించు. నం. న “ర పౌడుచు “వ,,.,మునలంబుల | ుగాభునుండు. సం, వి, ఇ పుం. ఇంద్రుడు. 

మోందుచు ముద్దరంబులం జడియు చు ముష్టీపల ఘనాక్యయము, నం, వి, అ, పుం శరత్మా_లము. 

యంబుల భుట్టిం చుచు, , భోగ.రాస్క_౦¢ 3 3%. భున్మాళ్ళయమ. నం వి, అ, పుం. ఆకాశము. 

ఘట్టిశము- సం విణ, (ఆ.ఆఅఆ 1. గట్టింప(బడినది; శుసీభవించే. సం. ఆఅ. కి, Le ముద్దకట్టు. “డూ, 

2, నీర ంకంఖడినది; 3, కదల్స(బడినది. కుముదినినతిళశాంతి వ కాళ్లు 
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౪. ఈ ౧౫౬; 8. కూడీయుండు. “మః కనకం! తేర వచ్చె ననుచు దశా, ౨, ఆ. ౯ార; డీ. 

బందు. ఘనీభీవించినకళంకం బెల్ల నువ _క్తిగా pi చదునుచేయు. “పీ, కవ్వంపుంగొండ నిమ్య్మంట 
ననలాన్యంబునః గ్రా గిపోవుగలి జీవాత్మం ఛి, వే కంబుగం జేసీ ఫర్షి ంచి యకనిభ్లోగంబుం జుట్టి,” 
శీంచి చేకొని వ _ల్రించినదుర్మాల త్రయ వరితో) భాగం రా స్క౨. ౧౯౨. 
భేంబు నీఛ తీవ, కమ శొవంబదుం గాని కేజొకటి |శర్దిత, నం ఏణ, (బు. త్రి వీ. బు, ఎ ఘుర్షి ౦చువాండుం 

చేతం లోదు సశ్వేశ్వరా.” 
ఘనోవలము. సం, వి. అ పుం వడ్తగల్డం, 

భుము = గమ, “గీ, మధురతరశీత మధుభూ రమహిత 

కునుకు; పరమళమ్లులు ఘమ్హని పరిమళి చె. ”చుద్రా 

౪, ఆం రారా 

ఘర ట్రమం. సం, 

నం శో. ౬రా+ | 

జ 

UU | 

ఏ. ఆ. పుం, తెకుగలి 
| 
| 

నుర ర సం, ఏవి, ఆ. శ్రీః చిణుగండ. “సీ, ముదము ' 
తోడం దుక ద హారి. గాళులఫుర్థ్య రక పగిది: | 

గలసి ర పో. చ ధా Ws లలి. 

((దుర్ద్య రము అవముద్రి-) 

ఘర రము నం, పి మ పుం. 1. 

ఫొండకన ము; తె a 4. గృడ్డహాబః ర్. 

(Fs. అం అస్టష్టము. be 

దుర్వాగకరతీవ, వ గర్వ ళు వోకలిత గాదదం 
బలి 

కుర రము హం! ఖ్ లో ఆ. 9౦౨. 

ఘు రప సం. ఏ. ఆ. స్తీ 1. చిలయుగంట; 2. ఒకా 

నొక చాద్యము. 

ఘర ము, సం, వి. ఆ, పుం. 1. చెమట; 2, ఉక్కు; 

సే ఎండ; ఉ. వేండిమి; ర్. వస; 6, వీనుయగ 

డన స్థలమండలీమదము. 

ఘర్ష్ష క సం విణ. (ఆ. ర్షి కా. అఎ) 1. ఒరయునది; 
సి. తోమునది; 8. మర్టించునది; జీ, స్పర్టవడునది. 

ఘర్ష ణము. సం, వి, ఆ, ను 1. ఒరయిక; జె. మద్ద 
క్ 3. తోముట; డీ. స్పర్థ; ర వాగ్వి వాదము. 
విణ. 1.(ఆ. అ. అ) ఘర జము చేయునది; 
2, (ఆ. ఈ. అం) ఘర్ష అసహన మై "మెనది, 

నుం, స కి? 
కల 

| 

ఘర్భము, సం వి అ, పుం = ఘర్ష ఆమ; 2, 

ఘర్థి ంచే. సం. స. శ్రీ l. ఒర పెట్టు. ల్స్ ఘర్టి ౦చు 

“గండభాగమనుటోళ్యాదిక్య భవనోవ పకంఠొం శ్రీ 
సంబు శాఖ.” కాశీ, ౬, అ. ౧౭౮; 2. చాధించు 
ట్ సాధ్వి ఘర్షి ౦వ నొక డేట్లు వాలం గలడు.” 

కాకీ, ౨ ఆ ౮౮; 8. కనరు. “ఫీ. కాకోదర 

సార్ట్ ఘర్షించు. బలుమాభు ఫలిగాడ్భు దను 

ep జో శ అప ఊ:కనివ్వు; 2. ఘన్మ 

సు Cy ము, నం. బెం 

ఉప, ఘుళ. 

ఘర్ది తము. నం ఏర a ఆ, అ. 1. ఖుర్ద్ ణము 

bs: 2, ఘర్షి ౦వం జేయ-బడినది. 

ల్లుం చే, ని మువ్వలంమొ. న నానిమోంక కనుకర 
gs (దీనియా మే డికరూ వనములు, ఘల్టంఘల్లు, 

ఫలు ఘల్లు, ఘలుఘలుమొ) “చ. ,,భుల్టునుం 

చులియం జసీండిమువ్వగమి,*4,”' ఆము. ౧, ఆ 

25 భీమ, 9, ఆ. ౬౨; 2. సింహము మొ. వాని 

యజఫ్రునం దగ ధ్వని కనుకరణము, “నీ, * ఘల్లు 

రంచు నెదుర్సు క6థీకపంబుల,, +” కం శక్రం, 

౧, య, Ren 

రుడు. సం విరా. (౫: శ, ల. క. లిండిపోరు' 

తిళంవాంము; 2. ఈంపినివాండు. 

ఖ్ 

సప్త పు దినము. 95౩. (6౨ ఆఅ 

హీంసీం చునది, శాధిం నినది, 

జే. ఏ. తరంగాదిధ్యని కనుకరణము. (దీని 
యామ్రైడితరావములు: భుళఘళ్ల, ఘళఘళఘుళ 
మొ “క. జల సేవనభుళభుళలు...” బహు, కీ, 
ఆ. ౨౮, దళ రీ, ఈ ౨౧9. 

ఘళుకు = ఘళ్టు, “వ ..సాలెవాండు ఘళుఘుళుకమునం 
బలక చులకయాం  దొటించు వాటంబున, 

చంద్ర. వి 3, ఆ. ౧౩౧. 

భట్టు. చే. వి. ఫఘుళ్ ఘళ్ మనుధ్వని, (చూ, ఘళుకు) 

'" ఘా 
ఘారిటికము. నం, వి, అ పుం, ఉమైక్ష. 

ఘాంటీకు డు. అం పుం "1. ఘైంటలుం 
వాయించు వాడు 2. జేకువను గంట వాయించి 
రాజును మేల్కాలుపువై తాళికుండు. 

ఘాొటః. సం, ఏ. ఆ స్తీ" పడకల, (అందలి ముచ్చిలి 

గుంట యని కొందజుఎ) 
నూటము. సు. వి అ, పుం. క, = ఘౌాట, 9, 

ఘట్టము; తి. గోవుమొ తిరుగు వ్ర, దేశము, 
ఘాటీంచే. సం, అ. క్ర" వెలేంగ, “ద్వి. భూటించి 

ఘోరమృగంబులు బిట్టుగజుచిన, ,. నవ, 
భా, రణ, పు, 

జం, ఏ. 

0౧+ 
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ఘొాకకుండు, సం. విణ. (ఆ. తికా. అ) హింపకుండు, | ఘుక్కు. జే. ఏ. మూకధ్వనియం దగుననుకరణము. 

బాధించువాండు. | “జి ఘుక్కని దూటిమాటికిని సోటండు పల్కె_డు 
ఘాకనము. చం. వీ. అ, న 1, చంపుట; 2. చఏపిం వామదిక్కు_నక్ =” క్రీడా ౫౧. 

చట. విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 1. చంపుకది; డి మటఘుట, చే. వి గ్కొచ్చుట మం దసధ్వని కను 
వంపించునది. | కరణము స ఇస్కద్దరః వ గచ్చు Li ou 

ఘాకము సం, వి. అ పు 1. చెబ్బ; 2, చంపుట; | యుటముటరల టీకా వోడు + రాజు చ 

3. గణించుపు; డీ, చాణము లీ. సణీ వా | ౨, అ 2౬ 

వచ్చినలబ్ధము; 6. దోపిడి; 7. ఉచ్ళేదకు; 8, ఘటము న సుం ఏ. అ, పుం. వీలమండ. 
(జ్యోతి నైధన శార. | యుటిక, సం. వి. ఆ స్త్రీ 1. చీలమండ; 2. గుళిక 

ఘారి. సం, వి, ఇ. పు. వములను బట్టునల. వజ సతర నం. ని. ౨. పురం మానుకొలుచు పుఠుగు* 

(నొ. నీ. నొ చంకిన వాడు, | నుసిప్రురుసు 

నాశించే. నం స శ్రి. చంపు “క్ట = నాకేశు | ఘుమఘుమ జేం ఏ. 1. నువాసళ 
ననిన్,ఘారింవంగ నో సెకునుకు, నారకజలు! దణననుకరణము. ద్గవః పువ్వు ఘుశుగును 

నవ్వకాంగి యర్శి ంచుటయున్.” వారి. వూ ౧, వరిమళించుచున్నది; 2. శంఖము మ్రైయుట 

ఆ, ౭౯ , తరంగము లొరయుట మొ చానియం దగునను 

ఘోళుకుండు, నం, ఆ ఘూకకుయదుం . కరణము, “*క,-.శంఖ మపుశు ఘుమఘుమ 

ఘాక్యము. నం పిట, (ఆ. అ, ఆ.) 1. చంపందగిన ప్ 'మ్రో నెన్ ి సారి. ఏ) ఆ 2 ౭. హార. 3, ఆ, వం. 

ద. గుణించందగినది, 

ఘార నం. వి. ము, ED నీచనము, కడుపుటు. 

భూనము. నం, వి, అ, పుం, 1. ఆహారమూ; 2, లేక! 

వల్చిక, “చ, పురగరుజాళ్ల్ళ ఫొగ్గరుచిపుంజము ధ్వని కనుకరణము. “నీ. ఆపిమ్మట వియచ్చరీ పాణి 

ఘాన మటంచు నెంచి లోవారిణము చెకళింద వల్ధ కీ పంఫన్వరంబులు సుమరనియె. * వను గే 

శ కాలింది. ౧; ఆ, డక | ఆ, ల 

ఘుము, చే. వి. |. గుమ, వరిమళించుటయం దగు 

"ననుకరణమ, క భమమ్మనుకపురంపుజగ తిం గూ 

రుం జికగన్ వాల్మీ, 3 ఆ. ౧౦౧; ర, వీణాది 

£ 

ఘు |ఘుర్లుర. నం. వి. ఆ, స్త్రీ మదియజపు. 

ఘసిరాయించే. దే. స క్రి (హిం ఘికానా) ఘుర్హురముం సం. మి. అః పుం. ఘు 

ముట్రడించు; దండెత్తు. “గీ. అపుడ రంధి శ్రుతి | ఘుధ్దు ర. సుం ఏ. ఈ సీస 

ప్రభు రాజ్ఞ వడస్కి కడసి కొన కేలా వడవాళ్లు ఘుర్ష రించే. సం. ఆ 

దండువెంట్క గడి ఘీరాయింపం బ్రైనముల్ గం జర్నీ ఘురురించుచు బయల్ కొమ్ము జిమో 

డటుచు. సైనికల ఇల్ల మోహీము సాటి రపుడు.” | స్వా, ఈ, ఈ రవం 

రంగా. ౨, ఆ రా ఘుషము. సం, విణ. (అ, ఆ అ) ఘోషించునది. 

ఘుషీశము, సం* విణ. (ఆఆఅ ఫఘాోేషింపంబడినదెః 

మీ,కరించు. సం* అ. శీ ఘీంకారము చేయు. “చ, | ఘుష్టము, సం విణ, (అ, అ అ) 1. ఆకీనంబడేనది; 

కను:ంగొని నీలచానప్తుండు గంధగజాకృతి ఘీంక 2. భూోషింవ'బడిన ని. 

రించి వచ్చిన...” వరొవా ౬. అ, ౧౧౨ 'ఘున్ఫణము, సం, వి. ఆ న, కుంకుమపువ్వు 

మీఎకారముం, స౫ ఏ ఆ. పుం. వనుంగుగీయ, బ్బంహి 

తము, ఘూకము. 

మీంక్ళతి. సం, ది. ఇః , 

pr 

జ 

28 సం, వి, ఆ. పుం గుడ్డగూాబ. 

3 మీంకారము. ఘూకారి, సం, విం ఇ పు:. కాకి. 

| ఘూకి నం, వి. ఈం స్తీ ఆ౭దు గుడ్డగూబ. 

ఫుడ తుమ్మెద. | ఘూర్జరమా. నర వి అం ఫు సషరాలిజేశము, జ్ఞ ర క్ష 
ఘుండము నం సి హః 
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ఘూర్ధరి. నం. ఈ స్త్రీ. 1. ఘూర్జర్తీ; 2, ఘోటించే. సరి. అ. క్రి. యఖేచ్భయుగా నంచ 
విశేషము. “ఉ,,,ధనాసరి ఘూర్జరి పూరి... రించు. “క. వు బురవీధుల, భఘూోటిం 
వెన్న. ౨ ఆ. ౨౩౯౬. (కునికిపొటు.| పుచు చారి లెక్క గొనం డెవ్వరి...” మొ 3, 

ఘూర్ట్యవము, సం వి అ న మేం భ్రమణము; 2, ఆ, 90౧౧న శ్రీ" ఊోయ, అటునిటు కదల్పు. 

ఘూర్హము, సం. వి ఆ పుం, గ్ర, Beal తిరుగుడు! “ద్వి, .వదనగహ్వూరములం విచ్చి, ఘోటించి 
వీణ. (అ. ఆ. అ పే, బ్రొముణము చేయునపి; న ద్వి, వారిశ్చ- పొ, ౧౯౬౯. వం 

2. కునికివడునది. (చేసినది; 2 కునికిపడినది. Se య సం పి, అ, పుం ఒకానొకచేశము; 

ఘూర్ష్మికము. నం. విణ. (ఆ. ఆ. ఆ) 1. భృమణము! ఆచేశమందలిగుజ్జము. “మ, పరల 
ఘూర్చ్మిల్లు, సం. ఆః క్రి" l. Med క హొహతరదం ధక చాహ్హికపారసీకశక ధా రారట్ట 

వభ క వొ,గీశానునిలోక మునకు చేర ఘోట్టాణముల్ . ఆము. ౨ ఆ. ౨౯. 

నిజమనః, క్లేశరబు గానంబడ నన సలిల ఘూోణ, సం. ఏ. ఆ, చ్ర్రీ+ నాసిక, ముక్కు. 
నిధులం ఘూరి ర్లిల్లంగన్ ల "మార్క! ఇ ఆ ౧9౨;| ఘోణి. నం, విన్, చః వంది. [డం 
డి, తిరుగుడువడు. “మ,..కొందలమందెం (దద ఘోరం, నం వి ఆః స్త్రీ" l. రాత్రి; 2. డావర 
కేం దృువట్టణము పాళాళంబు ఘూర్జ్మిలై,,, ” | భోరదర్శనము. నం, వి. ఆ. పుం. గొడ్లహాల. విణ, 
భార ఏరా: ర్క ఆ, ౧౭౨. (ఆ. ఆ. అ) భయంకరమైనది. 

ఘు ఘోరము. సం ఏ. అ, న. 1. విషము; 2. భయానక 
మృణః సం. వి, ఆ, స్త్రీ 1. కనికరము దయ; 2.| రసము, పుం. నక్క. విణ. (ఆ.ఆ.ఆఎ భయంకరము. 

జుగుప్ప, రో౭త. భఘోరరాసనము. చం వి. న్. పుం, నక్క విణ. 

ఘృణాచువు, సం విణ, (జ కనికరము గలవాడు. (ఆ. ఆ. అ ఘోర మగధ్వని కలది. ఇట్లే: మోరి 

మృణి, సం. వి. ఇ. పుం. స్తీ" = 1. కిరణము; 2. జ్వాల; | వాళనము, ఘోరవాళిమొ 
3. ఆల; క, శ్రీమ్మము; వ్. వగలు. విణ, (న్, నీ*' భూేరుండు. నం, వి. అ. ఫం శివుండుం 

న్ ఎ ఘృణకలవాంయ ఘోలి. సం. పి ఇ, ఈ స్తీ * ఒకజాతికూరాకుళి. 
మృకకోశాకకి సం. ఏ. ఈ. స్తీ చేతిబిజలీ. ఘోష, సం. ఏ. ఆ. స్త్రీ = 1 శశపుష్పి సదావళో 

ఘృతము, సం, ని ఆ ఫుం న, 1. చెయ్యి; 2. పీరు! 2. కర్క_టశ్ళంగి. 

విణ, (ఆ.ఆ.అ) పే. ర్ 2. వెలిగినదిం ఘోవకము. నం, వి. అ. పుం చేందునీఆశ్. 
ఘృతాచి. నం. వి, ఈ. స్తీ ఇ 1. రో శ్రీః 2 తి దశ ఫఘాోవకుండు, సు. విణ. (ఆ. షీకా. ఆ) భోషించు 

వేశ్యలలో న్ వాడు, సల 
మృ కేశి. సం, వి, ఈ. స్తీ «L ఎజ్జ చీమ; 2. గబ్బిలము. | హూణీనణ. సం, వి, ఆ. ప్పి ఈ =ఘోవణాము. (ధ్వని. 
ఘృతోదము. నం పల అఆ. పుం, ్ శరినము ద్ర ము, ఘోవణము. సం, ఏ. అ 1. వ్ర కటనము; 2. 
ఘృుష్ట్రము. సం. విణ. (ఆ. ఆ, అం 1. ఒరయయిడినది; ఘైోోషము: సం. వి. ఆ, పుం, 1. ధ్వని; రై. ఉఊలుము; 

2. రుద్దంబడినది; 8. మర్చింపంబ డీనది. 3, నొల్హవళ్లే; శ. ఆవులమంద; ర్. దోమ; 6. 
ఖ్బుష్టి, నం, వి, ఇ. పుం. 1. కిరణము; జీ వంది. సీ స్తే చే:దునీఆళో 7. కంచు; రీ. చాటుట. 

1. స్పర్థ; 2. ఘర్షణము; ర. పౌంచితీ | ఘూగిమయిత్ను వు. సం. వి. ఊ పుం, 1. బ్రావ్హాణుండు; 
భృష్టిల సం, వ. ఆ. స్త్రీ, Sd 2. బట్టువాండు; లి, కోయిల. విణ. (4 (ప్రక 

టించువాండు. 
ఘగేంటు సం, ఏ. ఆ. స్ట వే పోయే 2 కేయళే.. ఘోవవతలి. నం, ఏ. ఈ స్తీ * పీణె, 
ఘోటకము. సం. వి, అ, పుం. గుజ్జము- ఘోషించే. గం. ఆం డీ మ్రోయు. (శర) స 
ఘోటము. సం, ఆ ఘాోటకము, క్రి వాటించు, ప్రకటించు. భార, విరా, ౫, ఆ. 
ఘోటి. సనం పి శ, శ్రీ ఆండుగుజ్ణము. ౨౨3౧») వరాహ, xX, ఆ, ౧.౨౧. 
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చ 
మృదాగనిక్సృజూణ భేరులు ఘోషిల, భె. రా.| న, ఉభ, జీ. ఒకానొకయశురము. సం వి. ఆ ఫం, 
ను. కళగం 

ఘోముండు. ళం, ఏం ఈ సుం, గొల్ల వా౭డు., 

ఫ్ర 
భ్రూూకర్పణము. నం, వి ఆన, మంచి వాసవ విణ" 

(ఆఅ. ఆ. అ) మంచిచాసన గలపం 

ఘాణయు. నం, ఏ. అ. న. 1. ముక్కు; ర వానన 

చూచుట. విణ. (౪. ఆ. ఆఎవాసనచూ కంబ డివదిం 
అ ళం మూణించేు. సం. న. శ్రీ వాసన చూచు. “శా. ఉత్సా 

వాంబున నొక్కు సౌండిమొదవై యూధ*బు 

మ్రూణించుదున్ ...” భాగ, 8, స్క.ం ౪౦౦+ 
శ్రూక. సం, విణ. (బు. శీ *బు)) చాననచూచు 

వాందుం క్ష 

హు, చం, విరా. అ ఘూణము. 

(ఘూకవ్యము. నరం ది అ, న వాసన. పణ, 

(అ.ఆ అ) వాననచూడందగినది. 

మ్రాలి. నం, విం ఇ. త్రీ 1. వానన; 8. ముక్కు; 

3. వానన చూచుట. 

ఫ్రై 
యమ్రేయము. సం. వి. అ, న. వాసవ విణ, (అ.ఆ.జు) 

వాసనచూడ.:దగినది. 

జ 

జా సం, దికానొకయకుగము. వి అ, పుం. ఓ. విష 

యను; 2, విషయేచ్భ, 

వనము, సం. ది. ఆ. న ధ్వని 

జవమానము. సం. విణ, (అ. ఆ అఎ ధ్వనిచేయు 

చున్నది. 

గా 

జావకుండం. సం. విణ. (అ, వికా, అ) ధ్వని చేయు 
వాదు. (చేయిం చునది. 

డఢడాోనయితే. ను ax (బు. శ్రీః బు ధ్వని 

జు 

జంకము. సం, వి ఆ. న. ధ్వని. 

పొలి. సం. వి. ఇ. స్త్రీ. ధ్వని= 

జో 
జోతం సం, విణ, (బు, శ్రీః బు) ధ్వని చేయం 

పాండు, ధ్వని చేయునది. 
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(దీనికి తెలుగున వ్వ స్తప్కయాగము లేదు) కే 
శిప”డు; 2. తొంచేబు తి. చంద్రుడు, శ్, 

దొంగ. (మే. ని) 

శంకురము. నం. ఏ. అ, పుం. 1. రథము; 2. వృక్షము. 

(మే, ని) 
చక్కనుణము. నం. వి. అ. న. 1, వరల వారల 

దిరుసుట; 2. దాటుట. (అ. ఆ. ఆ) 

మిక్కలి తిళుగునదిం 

చం కృమము. సం, వి ఆ పుం. 1. మిక్కలి తిరుగుట! 

ది, నెమ్మదిగా దిరుసనటం “చ. అకువకుగగ్భ భార 

మున నంగన చంక్కమశేళికి౯- నహీ౧,వకియల 

మందశామిని,.. రామా. 3, ఆ ౯౬. విణ. 

(అ, ఆ అఎ మిక్కిలి తిరుననది. 

చంగుండు., నం విణ. “అ. ఆ. అ.) 1. *ీర్చరి; 2 

సుందరుడు; 8. ఆకోగవంతు(దుం 

చంచ. నం. ఏ. ఆ. స్తీ- 1. చాయ 2. నడ్డితోం 

జేసిరబొమ్మం 

చంచజ్, నం, శ ఠః కదలు చున్న. 

చంచరీకము. నం, వి, ఆ. పుం. తుమైద, 
చంచలము. వం ఏ. అ, ఫుం, 1. గాలి; 8. మంద 

పిచ్చుక విణ (అ. ఆ. ఆఎ 1. కదలునది; 2. 
అస్థిరము; ల. కొముకము. 

చం చలించే. నం. అ. శ్రీ" 1. కదలు. *క,.. మేఘ 

ములో జంచలించు మెఆపును బో లెనాో 

వరావా. ఈ ఆ. రా; 2. జంకు, “ఆ, చంచలించ 

కిట్రిసావాగక్ళక్వ్ణంబు చేసీనావు గాన నోసీ 

పోయి, భయదరూవ మైనపాషాణ మై పుట్టు 
=, నిరం, ర్క, ఆ. రర 

చంచురుండు. నం. విణ. (అ. ఆ. ఆ ణేర్నరి. 

చంచువ్ర. సం, వి. ఆ. డొ క్రీ" పక్షీ ముక్కు పుం 

ఆముదపువెట్టుళో; డి చండి, 

చంచునసూచి, నం. వి. ఇ, పుం. నూదివంటి ముక్కు. 

గలది.కారండవల్నీ, 

చండ. నం. వి. ఆ. స్త్రీ. 1. పార్వతి; 2. కోపకీల 
యస స్త్రీ;8ి. నల్లక-చోరమంత్తో; భీ. బిలంరక్కె న; 

ల్. శంఖపుప్పిశ; 6. దూలగొండిసో; 7. ఎలుక 
జీడిశ 8. లింగపొట్లళో; 9. 'లెల్టదూర్వశే, 

వ్. 
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క్రి చింకచెట్టు. న. 1. | చందనీయం నం, వీ, ఆ స్తా" 

చంద్ర, 

సనోరో జనము. 
ప్రీ వర; డ్ కోకము; ది, తీళ్లత, ఏరా, (©.ఆ.అ.) చందము. నం. ఏ. ఈ పం. కర్పూరము. (వాచ) 

1. లీ వ్రమైనది; 2, మిక్కి_లికోవమం గలసి? 8. చందిరము, సనం; ఏ. ఈ పుం. వీనుల న లాలనుం, 

మిక్కిలి చురుశైనది; ఓ. దుష్టమైనది; ర్. తీళ్ల 
మెనది. (జిల్లేడు. 

చండాంశువు. నం, వి ఊంఫుం, 1. సూర్యుండు; ద్ద 

చండాకకము. నం, ఏ, ఆ. పుం. న, వేశ్యలు నాట్యము 

వేయునపుడు ధించులాంగు, ఆర చట్ట. 

చండాకము. నం వి. అ. పుం. గచ్చేరుళ. 

చండాలిక. నం. వి. ఆ. సీ. 1. మాలలు వాయించు 

వీణ; 2. పీషధివిశేమము; 8. పార్వతి. (వాచ) 

చండాలుడు. నం, వి, ఈ పుం మాలవాండు. 

రావణ ప్రీయండ శరాద్రునకుం Salas 

జాలవాందు, వీణ, (ఆ. ఆ. అ. రుడు. 

వండి, సం. వి ఈ స l. వ. మిక్కిలి 
ఆ 

కాశీ భవ గల స్త్రీ. 

చండించే. సం, అం కీ," కీ మీక్కిలికోపించు: ర. 

కలహించు. “క ఇలునించికొనుట మొదలంగం 

జలమున మేం డ్ డ్డి మిగులం జండించుచు' 

దత్కలకంఠి గురుజనంబుల, కులధర్మ ౦ బొంద 

శీలుకొంచుం దిరుగున్*” శుక. 3, ఆ. 5౪౪: 
8. ద తిభుటించు. “కీ చండించ నామహేశ్వర 

కుమారునితో డం ఆంచభూధర విదారణ 

నిదూఢి* దశా. ౭, ఆ ౧, ఆ. ౧౩౦. 

చండిక, సం. వి, ఆ. స్త్రీ. 1. పార్వతి; 2. ఏడేండ్ల 
కుమారి, (వాచం 

చండిక. నం, వి, న్, ప్రుం* 1. వాండిమి; 2. వేండిమిం 

చండిలము. సం, వి, అ, పుం. చృక్కవ_ర్దికారళీ. 

చండిలుండు. నం, వీ, ఆ, ఫుం, 1. శివుడు; 2. మంగలి. 
చండీపనుమము. సం, వి, ఆ. ఫుం, ఎజ్జన న్నే కళ. 

చండుండు, నం, వి, అ, పుం. 1. యమకింకరుడు? 

2. ఒకానొకరాతముండు; తీ. శివుడు ఢీ. కుమార 
సామి. 

చందకు:.డు, సం. వి. అ. పుం, చం ద్రుండు. 

చందన నం. వి, ఆ. స్తీ" 1. మామెనళో; డి, నదీ 
భేదము. 

చందనగిరి, సం, వి, ఇ. వుం మలయవర్వతము, 
వందనము. నం. సిం అం పుం. మలయజము, మంచి చంద్రబాల. నం. ఏ. ఆ, 

గందపుంబెట్టుల పుం న మంచిగందము. 

(శే, ని) 

చందిరుండు, సం. వి, అ, పుం. చంద్రుడు. టం 
విమలశారదచందిరచం ద్రికా, భట్టి కావ్యను. 
చెబు. ౧. ఆ కణ 

మ. నం, నిం ల్ పుం, చం ద్రు,ండు, (కల్ప. 
దృ. నం. వి ఆ, త్తి 1. ఏog¥; 2. మేలుకట్టు; 

చంద్రకము. నం. వి, అ. పుం. 1. నెవలిపుఎకన్ను" 
2 గేరు; 8. నీటియందు చమురు మొదలగునవి 
వడినందువలన 'ేగ్సకుమండలము; ఢీ. ఒకజాతి 
చేవ. న. తెల్ల మిరియము. 

చండ కాంత. సం. వి, ఆం స్త్రీ J; రాత్రి; రై బక 
జారివృక్షమం. “సి,..చంద, కాం 'తెజ్జినియ 
'బ్బెంవ యొజ్జకుమ్రి”ో వాంన. ర, ఆ. ళం. 

చంద, కాంఠము. నం* ఏ. అ. పుం, ఒకజాలిమణి* 
న. 1. తెల్లళలువ; 2, భక్ష్యవి శేషము. “వ... 
"తేశితొలలు గురుగు 'లేలకి కాయలు 'వెన్న మెజుం 
గలు నిడి కుడకలు లడ్వ్యాలు ము త్తెపుంజివ్చలు 

చంద, కాంకంబులు, , ౪” వద్రబంఢ ౧౧౨. 
వాంస ౧. ౧౦౫, (వెండి, 

చంద్రకాంతి. నం, టి, ఈ, స్తీ" వెన్నల. ళం న 

చంద్రకి. సం, వ. న్, పుం. 1. నెమలి; 8. పెద్దపులి. 
చంద్రకితముం సం. విజ, (అ. ఆఈ అ) ఇెమలిపురి 

జ మిం కళ న్్ న్లీ గూ కన్నులవంటిడాడ న్ చ, చందృకిత ధ్ధసరి 

క్షటమార సీమలన్.” పారి. ౨ ఆ. ౧౦౨. 
చంద్ర ఖండము. సం. వి అఆ. పుం. న. భత్ష్యువిశే 

షము. “శా పోర ల్వట్టిన చంద్ర ఖండము లం 
దొంతుల్ గొన్న వెన్న ప్పముల్ = పావచా. ర్క, 

అఆ. ౮. 

చంద్రజ్యోతి. నరం వి, న్, పుం, మతాబు. టర్కి 

బిజునులు చివ్వలు బెడంగు జంద్ర జోోతులును 
నభం బెల్ల “వెలుంగంజీయలో రసి. ఇ ఆ. ౧౯౧. 

చంద్రద్యుతి. సం. వి. ఇం స్తీ * వెన్నెల. పుం. చంద 
నము. (వాచ 

చంద్రనామము, సం, వి, న్. పుం కర్పూరము 

శ్ర పెద్దయేలకిళీ. 

చ న . స @ ణీ 4 తి 6 
ర్మిదృ భస్మము సనం పి న్.న కర్నూరము 



చంద్ర, 

తాలు 

చంద్రుమసుండు. సం, వి న్, పుం చంద్రుడు. 5 
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చంవకాలువు, సనం విం డ్ ఫ్రం. వనన. 

చంద్రము. సం, వి, అ. పుం. 1. కర్పూరము: జె. చంవకోవము. నం, వి, ఆ పుం వనన 
చెవులిపురికన్ను; లీ. కంపిల్లము'ి. న. 1. కలువ; | చంపొలువు, నం, వి, ఊ పుం. పనన 
2. వెండి. పుం, న బంగారు. 

చంద్రము-డు. నం. వి న్, పుం చం,దు డు. 

చంద్రవంక, మి. వి. 1. ఆభరణవిశకేవము; 2. ధాన్య 
విశేషము. “సీ. చంద్రవంకలు 'జేనిసరులు ల 

జులం. ..” వొంస, ర్కో ఆ, ౧౨౮ లి. నదీభేవము. 

చర్మడ, వలి. సం. వి, ఈ. స్తీ" 1. 
Et 2. సోనులకళ, 

చం దవ వ్రతము. సం, ఏ. అ. హ్హ ఇవాంచాయణము., 

చంద్ర లం. సం, ఏ. ఆ, శ్రీః 1. వపైమేక; మేడ 

మాందియిల్లు; 2, వెన్నెల, 

చంద్ర, సంభవ, నం, ఏ. ఆ. సీ స్త చిక్రేలక!. 

అ జో ని 
చంద్ర వోన,. సరం వి, ఆ, యం లతిచ్చతీ.ననో, 

చంద హోనము. నం, వి, ఈ పుం, 1. కల్తి; on రౌవ 

ణంనిక ల్లి, న వెండి, 

చం ద్రాకేపము. నం. ఏ. అ. పుం, 1. వెన్నెల; 2, 

మేఖుకట్టు. 

చంద్రాలోక ము, సం. వి. ఈ పుం. వెన్నెల. “క్క 

TET గ నర రొ.తములం జంద్రాళోకముల్. 

శాయంగా,. * భమ లి ఈ ౯౧. 

అ అ రీ 
చంద్రాన్స్పద. న౦, ది. ల్ చ కర్క_టళ్ళంగి ₹, 

చంది. నం, వీ ఈ. స్త్రీ కారుగచ్చళ. 

వుల సం వి. ఆ. స్తీ. 1 వెచ్నెల 2. పెద్ద 
ww 

య్లకిన 3. మళ్లైతీంగ; 4, మళ్చ న్రినిశేషము; రొ 

తెల్ల వాకుడు; “8. మెంతి. 

చం ద్రిలము, నం, ని అ. న చ క్రవర్థికార, 

చంద్దిలు(డు, నం, = చండిలుండు. 

చందు (డు. సం, వి, అ. పుం. చందమామ. విణ. 
టిల్ 
(ఆ. ఆ. ఆ) నుందరుండు; 2. ేమ్రండు. 

(సామాన్యముగా నీయర్ణ్హమున నిది సషాసాంత 

గతమై యుందును. ఉదా: రాజచం[ద్రు,ండుం 

చం,దో దయము. నం వి, ఆ. పుం, 1. చెలపొడుపు; 

2. మేలుకట్టు; 3. పెెపధవిశేవముళీ' 

చంపకమాల, సం. ఏ. ఆ, శ్రీ 1. శ్రీలకంకాభ్గరణ 

విశేవము; ర చం ప 3. వృత్తే త్ర 

విశేషము. (కదలి. 

ఛంవకముః సం, ని అ, పుం సంపెంగ వ్యా దె, నువర్ణ్మ 

> 

ద అలాని ఓ 

బండీగురి వెంద 

చంపువు. సం. ఏ. ఊ. స్తీ - గద్యపద్యమయకావ్యము, 
జూ సం, వీ, ఈ పుం కాంతి. “చ చికిలివసిండి 

చ్రా(కనును: జేంద్రిక వన్నియ మేలుకట్టునం, జక 
చక వర్వ,..”' వను, ౬, ఆ. 86. 

చకచకల్, సం. శక. ప్రకాశించుచున్న. “డం 

మరందనం,ఘా కవియద్ధునీ చక చకద్విక చోక్చల 

సారనం గ హాయాతక మారగంభవవావోరినుగంన 
విలానయు_క్ట మె, , (పెద్దన చాటువు.) 

చకాసల్. సం, శత. ప్రకాళించుచున్న. 
చకచక. డే. అవ్య. పరు వెత్తుట మొదలగు వానియం 

దలియనుకరణము. (వాం 

చకచకలాడు.. దే. అ. క్రి. (చకచకలుశఆడుం) 

చుజుకుగా నుండు, ఉదా; వాండుతనవనిచకచక 

లాడుచు చేయుచున్నాండు. 

చకికము. సం. వి, అ, న 1. భయము; డీ. నాయికకు 

వ్రీయునియెదుట కలినెడుభయసం త్ నము. 

విణ. (అ, ఆ. అ.) వెజచినది. 

చకోరకము. నం. వి. అ, పుం. 'వెన్నెలప్రులుంగు, 

చకోరము* నం, = చకోరకము. 

చక్క. సం. ఏ. ఆ, స్రీ 1. 

కర్క._టశ్ళంగిళ. 

చ్యక్కకమం. సం, వ ఆ. న 1. కర్క_దోవవి శేషము? 
2, దృద్దు రోగము, విణ. (ఆ. ఆ. అ) చక్త్రా 
కౌర్రము గలది. 

చకృకారకము, సం. వి. ఆ. న, 1. పులిగోరుశ 2. 

గోరు, 

చకృకుల్య. నం. సి. ఆ, స్తీ కోలపౌొన్న శౌ 

చ శ గజము. నం. ని ఆ. పుం కగిరిసచెట్టుళే!. 

చ క్తగుచ్భము. నం, వ్ ఆ సుం అభళోకముజ్తో 

చృక్కచరము. సం, విణ. (అ ఆ. అ) గుమిగూడి 

తిరుగువది. (వక్షూది.) 

చ క్రృచరుండు, సరం వి. ఆ. పుం. గారడికాఃడు, 

నాగ రము స్తో 2, 

చక్క క బారి, సం, బి, న్, ఫ్రం. రథము. 

జన జ చ క్ర జీవకుండుం సం వి, అ. పుం కుమరి. 

చక్రడోల, నం వి, అం వ్స్ జ ఆంకులరౌట్న ము, 
ఆఆ 
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చక్రదంతి. సం, ని. ఈ స్తీ చేసాళముగీ Ls సనం. వి. అం పుం. l. వొద్దు; ర, దీళ 

చ క్రదం సుమ నం సిం అం పుం పండి. | _స్రఎధీము; 3. కార్య ప్రారం భము. 

చక్ర ధరము, నం, పి, ఆ, పుం. సర్పము. | 

* సుర oe a ప 4 ° మ a ఠి చ వె ఇ తి U తి ఫ శి చక్ర థమండు సంం వి ఈ పుం 1 విష్ణువు; 2 డ్ర్ భము. సం, వి ఆఈప్రం చుట్టుంగొండ: 

చక్ర, వారము. నం, వి. ఆ పుం నుడిగాలిం 

చక్రవర్తి; లే. గారడివాండదుం లో కాళోేక మనువర్వతము న. 1. గుంపు; 2 

చక్ర, ధారణముం నం, వి, అ, న బండేకుంచను. మండలము. 

చక్రనాలఖి, సం. వి. ఇ పుం = చక్ర ధారణము. చక ఆకరి న౦, వి, ఇ. స్తీ" వడ్డీకివడ్డి. 

చక్రనాయకము. సం వి అ, పుం. పులిగోరు. త క్ర శృశల్యః నం. వి. అం స్త తెల్ల చరి వెందశే, 

చృక్రవత్షను. సం, వి, అ, పుం వాంస. |చృకృశ్రేణి. నం. వి. ఈ స్త్రి. ఆజక్ళంగి జుట్టుపుళ్, 
చ ర్ వరి * సం, వి ఈ. స్తీ" కోలపొన్న *, చత్రాంగ, నం, వ. ఆ. స్తీ" సుదర్శన శ, షం 

శక కపాణిం సం. వి. ఇ. ఫ్రం. విమ్ణువుః చశ్రోంగము. సం, వి ఈ పుం. చక శవాకవక్నీ; 2 : 
చక్ర పొలుండు, నం, ఏ అ పుం. 1. sas వక్రం. నం. ఏ. ఈ, స్తీ" l. NR 2, 
చక్రములను రషీంచుట శేర్చడినయోధుందు; 2. య 3. కబుకరోహిణిశై శ కర్క_ట 
సేశానాయకుండు; రి. రాష్ట్రాధిపతి; 4, విష్ణువు. .శృంగ%; ల్ . మంజిటిల. 

చక్రబంధువుః నం, డం పుం, సూర్యుండు. చక్రాటుండు. నం, వి, అ, పుం. 1. మోసగాడు, 2. 

చక్ర, భేదిని. సం విం ఈ. శ్రీః రాతి: పాములవాడు. 
9 

చృక్సభృమము, సం వి ఆ పుం సానవట్టుణాయి, చక్రాధి వాసి. నం. వి, న్. పుం. నారింజ. 

చక్ర మండలి. సం, ని, న్, పుం. కొండుచిలువం చ త నండి: 1. నష్టం? 2. రారాజు; 
వ వాడు? 

చక మరనను. సం. ఏ. _.ఆ. పుం. తసరిససోం me =; గాండ్షఐ క శొద 6, వె క దై.శ్య స్త్రీ యందు శరాద్రు నకుం బుట్టిన వాండు; చక్రమర్దము సం. = చక్ర మర్దనము. 7. చక్రువాకము; రి. పాము; 9. లోనాసముళీ; 
చర్రోము. సం, వి అ, న. ee సుదర్శనము, (విష్ణుని  ్యల్రిగోరుళో. విణ, (న్. జీన్ ఎ) 1. చక్రము 
"పశ్రము); 2, బండీకల్టు; 3, సమూహము; న్ కల వాండం; ద కీొండెములు చెప్పు నాడు. 

కమరిసారె; 5. నేన; 6. రాష్ట్రము; /. వ్యూవా 
విశేషము; 5. సీటినుడి, 9. గ్రామన స 

10... గానుంగు, నూణెయం ప్రమ; ll. వల 2, నంజుకొనునొక ద వ్యము. 
యము; 12. మూలాధారము మున్నగు నాజు 

చక్షుర్వవాణము, నం. వి, అం న జూట్టుపుశో, వద ములు; 1రి. కావ్యబంధవ శేషము; i8. శ్రీ లు వప, 7 | చతుపు. సం*“వి, న్. పుం. కన్ను, 
చక ముమొదలగు చెవార్ననయం తము; 19. 
క్ నో చత్షుళ్ళ)వము. నం. వి, న్, పుం పాము, 

ద్ * పుం చ క వాకవ య దుకు పరచ ర అవత చక్షువ్యు. సం, వి. ఆ. స్తీ" ఆంజననిశేషము. 
ము సనం, విం అం పుం. పంది చర్హృమాఖి Aes గ ఇ వెళి, షష సా: సం. వి అ పుం కే, మొగలి; గ, 

గ్ దః . . ణు 4 జ శ 

జర = మునగ స్తో . పుండరీక ముత్తా నః ||. సొపీరొంజనము; 
ది 

వ క్త కృలతణ సం. ఏ ఆ. ఆ" "సడూవి ఇస్స్ తిప్ప తీరాన oa పాొలతు క్తే తము వీరా (ఈ అ, ఆఅ, లి 1. కంటికి 

చక్రవర్తి రి సం, వ. న్. పుం 1. సార్వభౌముందు? | హీ తమొనది; ; 2 కంటి కించైనది; 8. కంటినుండి 
“స్ట శాక విశేషము. పుట్టినది. 

చక్రవర్తి రిని, నం. వి, ఈ. స్తీ స్త మేం సార్వఫొమురాల్వు; క నం, మి ఆ పుం 1. కంటియెటుపు; 
లో ఓ కోరిందో; త లత్వుం; తీ జటామాంసిళ్లీ, డి, నాయికానాయకులకు పరస్పరదర్శనమువలనం 

చక్రచాకశముః సం: ఏ అః పుం, చృక్ష వాశవక్షీ, నలుగువను రాగము. 

చక్రిక + నం. an ఆ, స్తీ మోకాలు. 

చశ్ష ఆము. సం. ap వా న, కేం కథనము, వెవ్వుట; 
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చటక, సం, వి, ఆ. స్త్రీ కే. ఆదుపీచ్చుక; 
పిచ్చుక యొక్కఅఆ'దుపిల్ల: రే. పీచ్చలి వేరు. 

చటకము. సం. వి. అ. పుం. పిచ్చుక. రూ, చటకకము, చ 

సంతతివాండు; 2. DN Ae 

చటకాశళిరమూు. నం, వి. న్, న ఏప్పలివేరు, 
చటనము. నం-= వి. ఆ. న 1. పెట్టుట; 2. తునియ చతుర్దోలము. స చం: 

అగుట 

చటాకు వి, (హిం, ఛటాక్ ఎ సేరులోం బదునాఅవ | 

వంతు, 

చటుల, సం, ఏ. ఆ స్తీ * మెజఫుం 
చటులమం, సం విరా. (ఈ ఆ, ఆ 1. కదలున ఏ; చతురు 

2. మనోవారమైనది. 

చటువు. నం, ఏ, డ్. స్తీ నం చాటువాక్యము, పుం* 

వశువులకడుపు; 2. ఆసనవిశేషము. విణ. (ఊం | చతుర్యర్ది క. సం. వి. అ. స్తీ 
చంచలము. 

చణకము. నం, వి. అ. పుం. సెనగ. 

చణము. నం వి, ఆ. పుం. సెనగ. విణ. (అ.ఆ.అ 
1. ఎప సిద్ధము; 2. నిపుణము; 8 ధవికము. “ఉ,,, 
మాధ్గస్పందు...వరి కావభీజియ, శ్రీచణుం డయ్యె 

4 ఆము ౫%, ఆ. ౧౨౦. 

చకరుర్, నం. విణ. (రీ) నాలుగు (ఇది తెనుంగున 

వ్య_న్త ముగా నుండదు.) 

చతుర. సం, వి, అ. స్తీ" మృగీఏ శేషము, 

చతురంగము. సం. పి, అ. న 1. సే5; 2. చదరంగము, 

విణ. (అ. ఆ ఈ. అం నాలుగంగములు గలది, 

చతురంగుళము, నం. వి, అ. పుం. చేల. 

చతురంతయానము. నం. వి అ. న. పల్లకి. 

చతురము, సం, వి, అ. పుం. 1. గు- డనిదిండు; ద్ద 

వంశకరనడకం* న. గజశాల; 2. అల్ప భ్రుకుటి. 

999 చతు 

2, | చతుర్థము. న నం విణ. oe ఆ, ఆ) నాలుగవది. 

వ! నం వి ఈ స్తీ 1. చవితి; 2. ఒకవిభ క్తి 

తెరిక. సం. ఏ ఆ. వ పలము. 

నం. పి ఈ పుం. వఐరానకము. 

చతుర. నం. వి, ఈ శ. పదునాలుగవలిథి; 
ర్త వ వకునాల్లు కంతులు గలవీణ 

ప్ 

ఏ. అ ప్ర. న. వల్ణకీ, 

చతుర్మాహంపు. సం. వ. ఊ, పుం, విష్ణువు. న, చద 

రము. విణ, (ఊం) న కలవాడు. 

చతుర్భ దృ దము సం, వి అ, న. బబంయఃక్తము లైన 

ధర్తార్ధకామ మోక్నములు. 

సహొయడు. సం, వి, ఆ పుం. విష్ణువు. 

చతుర్వర్ల ము. సం, వి, ఆ. పుం. ధర్హార్థకామ మోత 

ములసముదాయము, 

1. నాలునేుడ్దవయసు 

గల ఆవు; 2. నాలు గేండ్ల ప్రాయ ము గలకన్య. 

| చతుమార నహ డు. సరి, మి పుం: విమ్టుండు. 

చతుర్ణాయనము. సం. విణ (అ. ఆ, అ 1. నాలు 

సేజ్డ్ఞవయను గలది; 2, నాలం "గేండ్లనుండి 

యున్నది. (ఇది చేతనమంలం దువయు. కె 
నపుడు స్తీ లింగమున నీకారాంతమై ణక్వము 
నొందును ఊ చతుక్తాయణి, మొ) 

చతుక్షాలముం సం. వీ, అ, న నాలుగిండ్డబవంతి. 

చతుష్కుము, నం వ అ. న 1, నాల్దింటినము దా 

యము; 2. నాల్లు*పేంటలు గలవోరము; 3. చవితి. 

చతుష్క్, సం. వి. ఈ. స్త l. పెద్దనో చేజు; 2. 

దోమతెర, 

చతుష్ద యము. సం ఏ. అ న. 1. జ్యోతిశ్శాస్త్ర 

సంఖ మెనకేం ద్ర స్థానము; ర్త నాల్చీంటినమ 

దాయము. 

చతుకశ్శ్ళము. స నం, ఫి ఆం పుం, టం. నిరా. (అఆ చతువ్న త్రి లి. సం. వి, ఈ స్తీ ° పసాహిణ భేదిశోం 

ఆ [| అందమైనది ఫ్ 2 నాలుగుమనాలలు గలది, 

శతునాననుండు. నం వి ఈ పుం. త ఇటే: 

చళుర్తు భఖునకుమ. 

చతుకిమము. సం, ఏ. న్. ఫ్రం. చేర్చు. 

చతుమ్పఫిము, సం, సీ. ఈ, eral నాలుగునూర్ల ములం 

కలియంచోటు, చదుకము. 

చతుష్పుథుండు, నం, పవి, అం ళం. ట్రావాణుండుం 

క్రీ 
నతుష్పుద, నం, ఏ, ఆ, త్రి ల 

చతురుడు. నం. వణ. (ఆ ఆ. ఆ) 1. నిపుణుండు; | చతుష్పదము. నం, వి. అ= పుం. 1. ఒకకరణము, డై 

రి చురుకైనవాండు; లి, బుద్ధిమంతుడు; 9 

అందమైన వాడు. 

చతుర్దతి, నం, వి, ఇ, పుం తాంబేలుం 

నాభుగుకాళ్ల జంతువు, విణ, (ఆ ఆ. ఆ కాలు 

కాట్లు కలది 

చకువది. నం, స ఈ, కీ చో స్తం పద్యము, 
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చతుమ్పాత్తు. నం. వి. ద్* పుం, 1. ఒకకరణము; దె] 

నాల్టుకాళ్షజంతువు, విణ. (ద్. వ్పదీ. ద్.) | 

నొల్లు పాదములు bs 

చకువని., సం, వఇ. స్రీ. 1. బుగ్వేదము; ర, ఆజు 
మటి 
పది నాల్డుకళలు; 8, red విణ, (ఇ 

స్రీ) అజువదివాల్టవి, 
చక్యరము. సం, వి అన 1. అన్ని సావనమున వై 

సంస్క్య_రింపం బడిన వ, చేశము; 2 | వృతము ఫూొనిన 
వాండు వండుకొనందగిన ప్ర దేశము; 3. ముంగిలి; 

టీ, నాల్లుమార్లములు కలియుచోటు. 

చత్వారము జే. వ. (సం, చత్వారింశల్ ) నలువది 
యండ్లకు వచ్చు దృష్టిమాంద్యము, (అక్వవిశిష్ట్ర 

మైనచ కారము దంత్య మని వ్యాకరణము. కాని 
యిది తాలవ్యముగచే వాడుకలో నుచ్చరింవంబడు 

చున్నది) “క, కండ్హకుం జత్వార  మొదవెం 

గాయము ముదినెన్* చం ద్ర వి ౨ ఆ. ౨౧. 

చత్వరి. సం, వి. ఈ, స్తీ = 1. వినినచాొని: దెలిసికొన 

సమర్థ మైన బుద్ది; ద, చదుకము. 

చదెరము. సం, విం అ, పుం 1. వీనులు; 2, పాము 

లె, కష్వురము. 

చదిరుండు. నం, వి, అ, షు చంద్రుడు, 

చవల. నం. వి, ఆ. స్ప, 1. మెజప్పు 2. లవ్షీః త్రి" 

ఆంకుటాలం; డీ, వ ర్, voit, 6. 

వృ _త్తవిశేషము. 

చపలత సం వి, ఆ, స్త్రీ రాగజ్వేహిదులచే. పనుల 
యందు కలుగు తబ్బిబ్బు, వ్యభిచారి భావములలో 

నొకటి. 

చపలము సం, వి, ఆ పుం. 1. కోంతి; 2. చేయ 8. 

చేలువణాయ్యి కీ, పాదరనము; లీ. చోరక మను 
గంధ దృవ్యముః విణ. (అ. ఆ, అ) 1. కదలునది; 

2. నినకడ "లేనిది; ర. వడి గలది; &. తొందర 
వడి చేయునది; 5, నీచము. 

చెపేటము. సం ఏ అ పుం 1. ఇంచిన వై ట్ట గల 

అజవేయి; 2. ఆట్టిఅజచేతితో ఇంపమాందం 

జ తెంపక్థాయ. 

పేటిక నం, ఏవి, ఆం స్తీ చెపీటము. 

పళ సూ సం: షో ఆః న, = చమత్కారము. 

చమక్క_రించే, సం. ఆ. శ్రీ" కన గ! వేయు. 

“డత, శకపోలపాళిచుర,వించి చమక్కరించి వల 
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కించి కళళ్ గరలించి మించి స్వ్యొక్కించి 

కడుకొ నుఖించి కిలికించికశేశి రమించె వేడు 

కన్” అని. 3, ఆ. 8౯ స క్రి, ముట్టుకొను. 

“ద, మొదల: బురందరాళం దగముట్టితి రాగము 

తోడం బదినిన్, బివపం జమక్కరిం చితివి వేడ్క. 
గరంబులు సొ౭చి యిక నన్, చబొదుపకు మంచు 

దూజుచు నఫూర్వకిశాంగన కాలం 'దాంచినన్, 

దదమితకయావకద్ర,వముం దాల్చెను నా నినుం 

డొప్పెర క్రిమన్-” ఉద్భ. ౨ ఆ. ౨౨. 

చమత్కారము, సం.'వి, ఆ, పుం. కే చేర్చు; 2, వింత. 

చమత్కి_.)య. సం, ఆ చమత్కరకాము. “లయ 
విభాతి, ,.చంక్రమకవిలనన చమత్కి_.) యల 
బొలయు చెలయించున్.”” రామా ఆ. ౧౬౦. 

చవరపుచ్ళము. సం. వి, ఆ. పుం. ఊడుత. న వింజా 
మరము. 

చనురము. సం. వీ, ఆ. పుం. సవరపుమెకము* వింజా 

మరము, 

చమరి, నం, ఏ. ఆ స్తీ . ఆండుసవరపుమెకము. 
చనురికమం. నం, వి, ఆ. పుం, ఎజ్జ కాంచనముళీ'. 

చమనము. నం. వి. అ, పుం. ఒకానొకయజ్ఞ పా త్రము. 

చమసి, సం. ఏ. ఆ, న్త్రీః మినువవీండి. 

చమువు. సం, వి. ఊ, స్తీ" 1. సేవ్య 2. ౭౨౯ రథ 
ములు; ౭౨౯ వనుంగులు, లిం౧ంరా౭ి గుజ్జ ములు, 

3జ్షరగీ వదాతులు కలసేన భార. ఆది ౧ 

ఆ. ౮౦0 

చమూచరుండు, సం, వి, అ. పుం. సేనానాయకుండు. 

చమూరువు, సం. వి, డా పుం. చా, స్వపుచ్భము గల 

మృగవిశేషము, 

చయనము. సం, ఏం అ. న. 1. సేకరణము; 2. యజ్ఞ 

విశేషము. 
చయము. సం వి అ పుం 1. సమూసాము;. 2. 

అగ డ్తనుండి త్రన్ని కోటగోడ చుట్టును పోసిన 
మట్టిదిబ్బ; ఖో చయన మనునొకయుజ్ఞ యం; 4, 

సర్మగ్యహించుట; 5. పీఠము, 

చరకము. నం. వి, అ పుం, 1. చరకరచిక మెనవై. ద్య 

శా స్త్మగృంభథము; 2. పావటళో; 3. దుప్పటి. 

చరకుందు. సం, వి, ఆ ఫుం, 1. చారుండు; 2, చరక 

మను వై ద్యకాన్త గ్రంథమును రచించినవాండు; 8 

భిమ్షుఫుం 



జర 1001 

చరటము. నం వి, అ పుం. కాటుక కిట. 

చరణ గ్రంథి. నం, వి. ఇ. పుం, సీంమండ. 

చరణవ పర్వేము. సం, వి. న్, న చీలమండ. 

చరణము, సనం. సి అం పుం. 1. బుగ్వేదాది; 2 

కీరణము. పుం, న. 1. పానము; 2. బెట్టు వేరు 

8, వద్యమయొక్క_ పాదము; శ. పాతిక పొలు 

న. 1. భకణాము; 8, నంచారము; తి. పృ్కవరర్త 

నము; శీ. ఆచరణము. పుం. బ సర్వా పిశష్టముం 

కన్నుప్తయుక్షమై ఫూజ్యతను చెలుపును. ఉదా: 

క Ns 

చరణాయుధకు. నం, ఏవీ, అ, పుం. కోడి 

చరణీయము. నం విణ, (అ, ఆ, అ) 1. భక్షీంవం 

చంక. 

Dt Os సం. వి, ఈ నం 

చర్చ 

ది ఆ. ౧౨౫ దీ. వ్యభిచరి చు. “క విగువదను 

ని చరీంచిన, విడువంగా రాదు ప్రాణవిభు: గుల 

నతికిన్.'” రుకా. రీ, ఆ, ౧౧౨, స క్ర చేయు. 

“మ వృకముల్ చరించె నధికేచ్ళక౯- గుం 

కర్టండు...” భార ఆర, ఇ) ఆ. ౨౭౮ 

నం,=చగతముం. “క వ ధర్మ నుతును, 

స్థిరనిర్శలచ3త( జేసి.” భారం పపం ఆ. లాకిం 

1. నడవడి; 9. సభా 

వము; రి. జ్రీంకను డీ, తిరుగుట. విణ. (ఆఆ.అఎ 

1. ఆచాంవంుడినది 8. పొందంబడినడి; 8 

ఛక్షింవంబడినది; ఓ. తెలి యంబడివది; 5. కడచినదిం 

చరితారయః* సం, విణ. (అ. ఆ అ) క్ళతార్థముః 

దగినది; 2. నంచరించందనినది; తి. అనుష్టీంప" ర్త సా-ర్థకముం 

దగినది. చన శ్రీః క ఏ. ఆ. స్తీ" చింకబెట్టుం ఆ న ౫ 

చరణ్ +. సం. శ్ర చరించుచున్న. నత్రము. చరిత్రము సం. వి ఆ న 1 

చరద ద్రవ్యము సం. వి. ఆ. న. కదల్పందగినవన్తు జీవ? గ్రంధము; 2. నడవడి; ర. స్వ భౌవము; ర్తి 

నువ త్తి, (వ్యతి స్థ స్స్ ద (దృవ్యము.) ధరమ. 

చరమకాలము. సం. a ఆ. పుం. 1. మరణనమ చరిన్లువు, సం. విణ, (జ) తిరుగుస్వభా వము కలది. 

యము; 2. చివరకాలము, చరుంనుం సం. వి ఆ ఫుం 1. చారుడు 2. 

చరమక్రియ. సం. వి. అం స్తీ * దవానాదిక మైన అంగారకుడు. 

అంత్యకర్ణము. చరువు. సం, వి, అః పుం. 1. దేవకలకు వవోమము 
చరమదళ. సంంవి ఆ. స్త్రీ 1. మరణావస్థ 2.| చేయునిమిక్తమై వండినయన్నము; 2. హావ్యము 

నుదిమిః 

చరమము,. నం, విణ. (ఆ ఆ, అ 1. అంత్యము; 

2. చడమటిఏ; రి. వెనుకటిది. 

చరమాంద్రి. సం, వి. ఇ. పుం అ స్హగిరి, _య్రుంకుమల 

చరము, సం, వి, అ, పుం. 1. ఒకానొకజాదము; 2. 

కాటుకపిట్ట ల. గవ్వ; &. మంగళవారము, న, 

కదల్పందగనివ స్తుసంవ త్తి. (వ్యతి. సిరము విణ, 

(ఆ ఆ. ఈ 1. కదలఃనది; 2. నిలుకడ లేనిది; 

8. సంచరించునదిం 

చరాచరము. సం, వి. అ. న, 1. జగత్తు; 2. ఆకసము. 

విణ. (ఆ. ఆ. అం 1, మిక్కలి తికుగునది; 2. 

చరస్థిరరూప మైనది. 

చరి, సం. వి, ఇ పుం, వశువు, (వాచ 

చరించే, సం, అ. క్రి" 1. తిరుగు. “టా, ఇచ్చ పితా 

హీతంబు గణియింవనిగోలపు ' గాన గానకున్, 

వచ్చితిగా కయో వథికవర్ణము నొంటిం జరింప 

నిచ్చుశే, యిచ్శటి యన్యుపుష్టచయము, , +” వను. 

చర్చ్నము. సం వి. ఆ పు3. 

చర్చ రీకుడు. నం, ఏం ఊ పుం. 

వండెడిస్థాలి; ర. మేఘము. 

చర్చ. నం, వి, ఆ, స్తీ L. ఆధ్యయనముచేయాట, 

0. విచారణ; 38. శబ డ్యను లేపనము ము; కం 
పాగ్వతి; ర్, పుంశ్చలి. 

చర్చకుండు. సం. సిరా. (ఆ. స్పా, ఆ 1 అధ్యయ 

నము చేయు ఐదు; ద్ద విమర్శిం దు వాండు; 3. 

చందనాదులను పూయు వాడు. 

చర్చనము* సం, వి. ఆ నః l. ఆధ్య్యయనము; 2, విను 

ర్మనము; 8. చందనాదులను వూయుటం 

కుబేరుని నపనీధులలో 

నొకటి. 

చ్చ, నం. ఏ ఠః శ్రీః l. గీతి భేదము; ది చప్పట; 

తె. ఇచ్చశము; 4. దంభ వాక్యము; ల్, చెలీకురులు. 

చర్చరీకము. సనం విం ఆ పుం. 1. తల దువ్వుకొనుట; 

2. శాకములోం 

మవాోకాలుండుః 

(వాచ 



చర్చి 

చర్చించే. ను. న. క్రీ le ఏిమ్మాంచు. “సే “క్షీ *చక్నింది 

చూచిన సర్వజ్ఞ తావటు ప్రై, పౌఢిరుకుకువంబు వ 

మళాబు, వికించిచూచెన నకపను త్యాగలట్రీ 

విలాసము దేవ శావరంబు.” వరొవా. ౧, ఆ. దిగా 
2, వ పన్ను. “క, ముందర శిఖండి నిడి సం, క్కందన 

నందనుడు చేరి గంగాతనయన్, ద్రుందించె: 
గవటమున వాచంద మొకటి కర్టనఎదుం జర్చించి 

రొక్రో భార, కర. ౧, అం 3౯, 

చర్చికము. స వి ఆన. వేం విమర్శనము; రి, చద 

నాద్యనులేవనము. విణ, (అ, ఆ. ఆ) క, చంద 
నాదులచే బభ్రాయంబడినది; 2. విమ్మాంవంబడినది. 

చర్పటము. సం, వి, అ. పుం. 1. పావటళ్; 2. చెంప 
కాయ, 

చర కవ. నం. వి. ఆ. న్ర్రీ* సంబ శేనుణ్. 

చర వ నం వి. ఈ, స్తీ" 1. సంబళేనుళ 2 
స్త 

చర కారుడు. నం, ని, ఆ. పుం మాదిగవా-డు* 
జ్ర (ఆ ఆ, అఎ చెప్పులు కుట్టుట మున్నగువని 

చేయువా(డు. 

చర ర్మాచటశము, సం, వి, ఆ, పుం. గబ్బిలము. 

చర ర్మచిత్రశము. సం, వి, అ. న బొల్లిరోగముం 
చర్శజము. సం, వి అ. న 1. చిత్తురు; 2. శరీరమం 

దలివెండ్రుక. 

చర ర్థణ్వతి. సం వి. ఈ. స్తీ * కే. నదీవిశేషమ; 2 
అకటికెట్టు. 

చర్చ దండము. న. వి. ఈ పుం. తోలుకజ్జ, 

చర్మ దువుము. సం, వి ఆ పుం, భూర్ణముశ. 

చర్మ శాళిక, నం. వి. ఆ, స్తీ" తోలికజ్ఞం 

చర్మ వత్రం నం, వి, ఆ, 

చర్చ పాదుక. నం, వి. 

చర వ్ర భేదిక సం, వి. ఆ. 

చర్మ వ్ర, నేవిక. నం, వి, అ. స్తే, కొలిమితి త్తి, 
చర . + = త 
ర్శభేవిక నం చర్ష్చవ్ర, భేదిక 

చర్మము, స సి, న్. నః 1. తోలు; om ఇంేలం. 

చర్శముండ. సం. ఏ. ఆ, స్రీ + పార్వతి, 
a క చర్శయపష్రీ. నం. వి ఈ. త్త తోలిక అః 

వీ చర్మరిః సం బి. శ, ఈ" వివ భేదము, 

చెప్పులుకోట్టుసూడి. 

(| 

106092 వలా 

చర్మ రువుం నం. వీ, ఉం పుం. మాదిగ వా౭డు, 

చర్మళము. దే. ఏ. చదరం (బ్రా. వా.) 

దర్శశంభవం సం, వి. ఆ స్తీ . పెద్ద మేలకిశ. 

చరా (డు. నం. వి. ఆ. పు. మాదిగ వాడు. 

చర్త్మి నం వి. న్. పుం. 1, భు కప త ముస; 2, 

అరంటిశో; 3. నందికేశ్వరుడు. విణ, 1; చర్మము 

కలవాడు; 2. జాలు ధరించినవాడు 

చర్య. సం. వి. ఆ. “1. ఆచరణము; 2 నడవడి; 

3. చేయ-దగినవని; A గరునము; ల్, ఆచారము; 
6. లినుట. 

చర. నం: వ, ఆ. స్తీ" నమలుట. 

చర్వణ. నం వి. ఆ. స్తీ" 1. నమలుట; 2. ఈయ. 

చర్వణము- సం. వి, అ, పుం. న 1. నమలుట; 8 
అనుభఏంమేట. 

చరగ్వికచర్వణము. సం, వి, అ. న. 1. నమలినదానిచే 

నమలుట్క 'నెమురుచేయుట; 2. చేసీనదానిజీ 

చేయుట. [వింప(బడినది. 
చర్వికము. సం, విణ. 1. నమలంబడివది; 2. అనుభ 

చల. నం. ఏ. ఆ. 1. లక్షీ; 2. మెప్పు 8 

అంకుటాలం; &. సీవ్లాక మనుగంధ ద, వ్యముళీ 

(వాచ 

చలచంచువు. సం. వి. ఉా పుం. చకోరము. 

చలల్ + సం. శతృ, చలించుచున్న . 

చలదంగము నం, వి. అ. పుం. మశ్చ ప్రవ శే మము. 

చలదళము. సం. వి, అ. పుం. రావిచెట్టు. 

చలనకము. సనం. వి. అన, నృక్ణ సమయమున 

వేశ్యలం ధరించుచల్లడము. 

చలనము. సం, వి, ఆ. నా 1. కదలుట, 8. లిరుగుట; 
8. వణంకుట. విణ, (అ, ఆ. అ) 1. కదలించు 
నది; 2. ర్ 

వలని. నం. ఏ. ఈ. సీ. 1. వీనుగును కట్టుగొలును; 

2, న ఎ్రకగసమయమున వేశ్యలు ధకించుచల్చడము. 

చలమంచము. సం. వీ, ఆ పుం. డఊొయెలనుంచము. 

చలము. నం. వి, ఆ ఫుం, 1 వణఃు; 2, వాయువు; 
3. పౌదరసము. ఏణ, (అ ఆ. ఆ) కదలుట. 

చలాకీ. హిం. విణ. చుజునై నది. (వా 
చళాచలము. నం, వి, ఆ పుం. కాకీ, విణ. (అ. ఆ. 

అ 1. చలించునది; 2. చలించునదియు చలింవ 

నిదియు, 

శ్రీః 



చలా 

చలామణీ, హిం, వి* చెల్లుబడి. (వాం 

చలాయింమే. హిం. న, శీ," 1. సాగించు; 2. పాలకీ 

పోవు. (వాం 

చలించే. నం. అః శ్రీ* కదలు. “టా. . , భానురవక్ష 

మారుకము వర్వతకోటిం జలింవంజేయ, . 

మార్క. ౧ ఆ. 3౫% 

చలికము, సం. వి, ఆ, న. 1. కదలుట; 82. వణంకుట; 

ల. గమనము; 4. నృడ్యభేదము విణ. (ఆ.ఆ.అ.) 

1. కదలింపంబడినది; 2 వణఃకింవంజడివది; లి. 

నతించినది; శ. పొందంబడినదిం 

చలుకము* సం, వి, అ. ఫుం. పుడిసిలి. 

చలువు, సం, వి ఊఉ, పుం. పుక్కి_లింక. (వాచ) 

వవలముః సం, వీ, అ. పుం బొబ్బరలం 

చది. నం. వి, ఈ. స్తీ" = చవ్యము. 

స్రీ" = చవ్యము. 

స్తే" 1. వసో 2. దత్త 

చవ్యజ. సం. వి. ఆ. స్త్రీ గజకిప్పలిశో, 
చవ్యము. నం, వి, ఆ. న దికనుంద దినును, 

చమకము. సం. వి, అ. పుం. కల్లు తా, గమగి న్నె. ది, 

గిన్నె న, 1 ఒకవి ఫముగుక ల్లు; 2. లేన. 

చషలి. గ. వి ఇ పుం 1. చంపుట; 8, తినుట. 

చషైంము. సం. వి, అ. పుం, 1. యూూస స్హ్తంభమునం 

దుండుకజ్ఞకగ యము; 2. తేనెపట్టు 

చవికం నం, వి, అ. 

చవ్య. నరం ఏ టి, 

జాలి 

బాంగము, ను. వి అ. పుం. 1. పులిచింతళో 2. 

దంతవటుక్వము, 

చాంగరి. సం. వి. ఈ. స్తీ . పులిచింకళ. 
చాంచల్యము. సం. ఏ. అ న చంచల తము. 

వాంచాలి, సం, ఏ. ఈ. క్షీ l. చండాలజాతి ఫీ; 
= ఠీ 

ర్త లి: గకాట్ట?. 

చాండాలీక. నం, ఏ. ఆ. స్తీ" l. పార్వతి; 2, మాల 

వీణా, 

వాంజడాలుండు, నం. = చండాలుడు. 

చాండ్ర కము. నం. వి అ. న సొంటి. 

చాొండృ్కనుసను. నం. వి, అ, న. మృగశీర్ష నత్మత్ర,ము. 

AT DD (అ ఆ, ఆ చంద్రునకు సంబంధించినది, 

బచార్మద మానము, నం: వి ఆ న చర్శద్రునిగతిని. 

బట్టి యేర్పజచెడి కాలమానము. 

ర్? 

1003 బూటు 

చాం్మదృము. నం. చి. ఆ, పుం. 1. శుక్టృ పక్షము; ర్త 

చంద, కాంతమణిం నం 1. చాంద్ర మానము; దె, 

మృగశీర్ష నక్ష త్రము. 8. అల్బముళో 
చాంద్రాయణము. నం వి అన. ఒకానొక్కవ,తముః 

(ఈవ్రతమును. భుజింవందగిన కబళములలో 
ననునరిం చి చంద్రు నియొక్క_వృద్ధిక యముల 

శుక్టపక్షమున నొక్కొాక్క_కబళమును హెచ్చిం 

చుచు కృష్ణ'వక్షమున నొకొ-క్క. కబళమును 

భగ్గించుచు నాచరింతురుం 

ఇదాండిని. హీం. ద మేలుకట్టు. (వా 

చాం్మద్ది. నం. వి ఆః స్తీ 1. వెన్నెల; 2. తెల్ల 

వాకుడు క్రోం 

చాంకిల. నం. ఏ. ఆ, స్త్రీ, చంపానదిం 
వాంపేయకము. సం, వి అ. న. కింజల్కము. 

వాంెపీయము, నం, వి, అ. పుం, 1. బంగారు; లి, 

కింజల్క ము; 3. నంపెంగశే, 4. చాగకేనరముశీ' 

చాక చక్యము, సం. ఏ. అ, న. చుణుకుందనము. 

చాకచిచ్చ. నం. వి ఆ స్త్రీ. చిజుబొద్దిశ. 
చాకిగ. హిం. వి, నీచమెనకొలువు- (వాం 

చాకేరకము. సం వి, అ న చకోరవతలగుంపు. 

“ఉత, ,పొంగెం జరి ది కా;సారముం తక్ప) మోద 

మున నసంయమికోటి చెలంగువట్ట చా,కోరక ముల్ 

చెలం...” విక్షు, నాం ౫, ఆ ౨౦౬ 

వాకోరము, సం, మ అ, ని చకోరవపకులగంపు 

విణ, (అ. ఆ. అఎ చకోరములకు నంబంధిం చినదిః 

చో శీ కుడు. నం. వి. అ పుం. 1. గాండ్లవాండు; 

2. బండివాడు; తి. కుమరి; గ్వీ, వేకువను రాజును 

న్నిదృనుండి మేల్కా-లుపువాండు; ర్, వై శ్రీకి 

శూ దునివలనం బుట్టిరవాండుం విణ. (అ,అంఆఅఎ) 

చకముకోం దిరుగు వాండుం 

చాత్తుషము, సం. విణ. (ఆ, ఆ. ఆ) 1. చక్షువులచే 
గ్ర హింవజుడునది; 2. చక్తుస్భంబంధ మైనది. 

ఇాచలి, సం, విణ, (ఇ ఈ ఇ) మిక్కిలి చలించునద్మి 

ఇవాటకైరము, సం వి, అ పుం పిచ్చుకమగ పిల్ల. 

వాటముం నం. నీ, అ పుం, ఓకానొక సంకీర్ణ వర్ణ ము. 

వ్రాటుండు, సం వి, అ పు న. మోసగాండుం 

బాటుకము. నవ, వి, అ. పుం.ఇ్షం వెన సంభెమణము, 

ఛాటుకొరము. నం. వి. ఆ పుం బంగారుళ్రానలు 

గు చ్చినయొంటి "పే(టవోరము. 
Cy 
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చాటు కారుడు. నం, విజ, (ఆ.ఆ.ఆ శ్రీయ వాక్య చాపల్యము, నం, = 'చాపలము. 

ములు పలుకు వాడు. 'చాొవీ. నం, ఏ. నస్, పుం. ధనూరాళి వీణ. (ఇ.ఈ. 

చాటువటుండు, సం ఏ. జొ పుం ఆకతాయి, విణ.| ఇ) చావము గలవాడు. 

(ఆ. ఆ. ఆ) ప్రియముగా మాటలాడుటయందు | చామరం సం. వి, ఆ, స్త్రీ 1. విండామరము. “ఊ,,, 
సరుర్గుందుం చామరల్ కవ లిడన్,”” భార శాం. ౧, ఆం 

చాటువటున్ర. సం, వి, ఉం పుం, విదూవషకుండు, ౧౪౯; 2. దండము. 

ఇవొటువ్ధం సం. వి, డా, పుం, నం క. (నీక వాక్యము! | ఛామరపుమ్పుము* సం. వి. ఆ. పుం, 1. పోయ చెట్టు; 2. 

2. మిథ్యా ప్రియవాక్యము. స్త్ర న రాజాది. మామిడి; 8. మొగలిక. డ&. జెల్లుళ. 
ద్రీయ వాక్యము. ఫ్రం. 1. తెడ్డు; 2. వకుల చావురము. సం, వి అన, 1. వింశారము; జం 

కడుపు; లి. తై డ్డుచివరః దండము; రె. వృ_క్తవిశేషము. 

చాణకీవము. సం. విణ (ఆ. ఆ. అ) నెనగలవంటకు | చామకరాలు. నం వి, ఆ. పుం, బి, ధాన్యవి శేషము. 

తగినది (కే తృమ చామరి, నం, వి. ఈ. స్త్రీ. = చామరముః న్. పుం. 
చాకకము. నం, ఏ. ఆ, పుం, వానకోయిల. 

చాకకానందనము. నం వి, అ పుం. |. మేము; 

2 వర్దా కాలము. 

చాకురము. సం విణ, (అ ఆ. అఎ 1 నాల్లి:టి! 

నంబంధించినది; 2, జీర్చు గలది; శి. కంటికిం గన 

బడునది; 4. నాల్దింటిచే లోగంబడునది (శకటాది) 

చాతురి. సం వి, ఈ, స్తీ" చేర్చు. 
చాతురికుండు, నం, వి, అ. పుం. సారథి 

చాతుర్థకమం సం. విణ, (ఆ. లగా అ నాలైేసి 

దినముల కొకసారి వచ్చునది, (జ్వరము 

చాకుర్ధి కము. సం. వీణ (అం ఈం అఎ గాశ్లేసిదిన 

ముల కొకసారివచ్చునది (జ్యరము.) 
చాకుర్తాసి. నం వి. ఈ, 1. ఇప్టిభేదము; 2, నాలు 

“సేసి నెలలకు వ ద్చుఫవూర్జి మతి, చాతుర్తాన్య వృకము 

చేయువాడు. 

చాతురాస్యము. 1. నాలుగుచెలలు చేనెడియొక 

యజ్ఞము; 2. నాలుగునెలలం చేయు నొక వశము. 

చాతుర్యము. సం, వి, అ. న. చేర్పు. 

చాతుర్వర్ణ ్రముం సం ఏ. అనం బ్రావాణాదికచతు 

ర్వర్హ ములు. 

ఇాదస్తము, దే వి. 1. వెళ్ట్ణికనము. (వా); 2. 
ఛాందనముం (వా) 

బాదస్తు(డు. జే, ఏ. వెళ్ళి వాడు. (చా 

చావము. సం, వి, అ, పుం, 1. విల్లు; 8, ధనూరాశి, 
చాపలము. సం, మీ అ. న 1. వణకు; 2. విమర్శిం 

పక చేయుట; శే. పొగదరంచోతుకనము; థీ. నిలు 

కడ లేమి* 

గుజ్త రు. 

వ్రావమురికుండుం, సం. వి, అ, పుం వింజొమరవట్టుకొను 

చాడు. 

చామోకరము. సం, వి అ. న 1, బంగారము; 2 

ఉమె 1-22 

చాముండ, సం. వి. ఆ. స్త్రీ-నప్తమాతృకలలో నొకతె. జ 

పూరగకనముం నం. వి, ఆ నః, 1. కారాగ్భవాము; 2, 

మోరటిళి. 

చారకుయు. సం. వి, అ. పు. చారుడు. విణ. (అః 

ఆ. ఆఫ 1. వసులకావరి; డ్రె, నేనలుమున్నగు 

వానిని నడపు వాడు. 

చారచత వు. నం. వి, న్. పుం రాజా. 

చారటే. నం. వి, ఈ. స్త్ర" 1. మెట్టకామరళ 2, 
చేల ౫. సీరికళ. 

చారణుండు. నం, వి, ఆ. పుం 1. నానాదేశనంవారి 

మైననట్టువుండు; 2. నానా దేశసంచారకుం డైన 
బట్టు వాండు; 3. ఒకిజాతిఖేదరుండు; ఓ. చారుడు, 

చారవభము. సం, వి అ. పుం. రాజపీధి. 

బారమికుడు. నం* వి: ఆ ఫ్రం, గ్రంథాదులు చివర 

వజకుం జదుఖు వాండు. 

ఇారము, సం. వి, అ. పుం. 1. కారాగారము 2. 

తిరుగుట; 8. అచరణము; ఓ. సంజెల్య ర్. హజ్. 

న, కృ త్రై వువివషము, 

చారి. సం. వి ఈ. స్త్రీ* నృడ్య క్రీ డావికేషము. 

స్త్రీ వరిచారికః 

చారితము. సం, విణ. (అ. ఆ అ) 1. తినికింవంబడి 

నది; 2. నడబంబడినది, 

వారిక, సం. పి, ఆ. 
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రి చార్మికృ, గం. వి ఆ స్త్రీ చింకళీ. క్ 

వా్రము, సం, విఆ. న = చరి ్ రుమా. చింక చే. ఏ. బ. తువయు_క్టములగు స్వల్పధాన్య 

బారుంను. నం. వి, ఆ, పుం. వేసు వాడు. ములు, శకెల్లలలో నుండుజొన్నలు. ఆం. భాం 

చారుకేకర. నం, వి. ఈ స్త్రీ నాగరము స్త. ఇ దెర్టింట 3లా; వం చిర్నకాలువం, (కల రకాల 
ఖీ & . న! స e . ము 

చారుచేత ము, నం, వి అ, పుం. జింక. విణ, (అ. మ జ ప (౮9 మ్ష్వీంకశల ఎజ్ఞని'మొ 
సు. గలకోంతి. (శ రు 

అ. అ) అుద్వమైనకన్నులు గలది, 

వారుపుటము. సం, వి, ఆ, పుం. ఒకవిధమైన శొళము 

(సంగీ) 

బారుఫల. నం. వి, ఆః స్తీ" ద్రాత. 

చింకిలీకము. వై. ఏ. = చింకలిక్క.. (ట్రా) 
చింగటము. సం. వి, ఆ పుం ఒకజాతిచేంద 

చింగులుచాజు బే ఆః క్ర" మడరముడశలుగా 

నుండు. “ది. బంగరువెజంగు వట్టంచుదట్టి, 

వారువు, సం. వి డం పుం బృవాస్పలి. న. కుంకుమ చింగులు వాఆంగ జెలంవుగాం నట్టి” ద్విః భళా. 

పువ్వు, విణ, (ఊఉ. ఊఉ, ర్వీ, ఉ.) మనోవారము. Bre seu 

చార్చికుడు. సం, విణ. (అ. ఈ. అ.) విమర్శవిషయక | చింగోటి. చే. వి ఆయు శ్లంశేషము. (శ ర) 

గృంథములం జదువువాడు. | చించః సం, ఏ. ఆ. శ్రీః చింకళ్లో. “క, * న్కిశ్నంచల 

చార్చిక్యము. నం వి ఆ. న, చంద నాదికములను | శాఖాంచిత మగు, చించావృతుంబుం జూడు చిత్త 

ఫూ నుట. జరూపాల ద్వౌ, 3. ౧౫కి. 

చార ఆము, సం, వి, ఆ, న చర్మ ములసమూజాము. | చించేలము. డే. వి. ఓీవ,ధీవిశేషముం 
pea (ఆ ఈ. అ) భర్తే ముతోం శేయం చింటు. దే సం శ్రీ (చినుగు. ధాఎ కే చినుఃగం 

బడినది. జేయు. “గీ, అకనుండంట జోదు సూ కక్ష 

చార్యాకము. సం. వి, అ, నం 1. లోకాయక మను శరంబు, చించినదియ"ట త క్జైర్యకంచుకంబు.” 

నా_స్టీకమతము; 9, వాగాాాదము. “డా. .చేవునీ వైవ, ౧, ఆ. ౮౦. శుక. ౨ ఆ. ౪౩౭; 2, 

తోడ చేలచ్యా, ర్వాక "'మొనర్చితిన్ ,+.”' కాళ పాజంద్రోోలు. “శా ,తేమముంజించున్ , , 

3, ఆ. ౧౭౯౪. పాండు. ర్య ఆ ౧౨౬ 

చార్వాకుడు. సం. వి, ఆ. పుం. 1. ఒకరాతునుఃడు; | చింక. ఉభం వై. వి. (నం చించా. క చింకేమ్ 

2. చార్వాకమతమునా(డు; 3. చార్యాకనుక| తిం తి త్రి ణీవృకము. షి శొవ్విసగొజీయ దాం 

స్థాపకుడు. శింకక ట్రై చే మేయం జేరు టయ్యె. i ద్వా. ర్క ఆ 

చార్వి సం; వి. ఈ. స్త్రీ, 1. ఊవోపోవాతమ మైన ౧౨౫ “సీ చింత యనంగను కించ యా... 
బుద్ధి; 2, అందగత్తె; శి. వెన్నెల) శీ. కుజేవని క భా ద్వి ర౭. కాళ. శ. 3. సం.వి. ఆ. 

భార్య; ర్, కాంతి. త్రీ * lL. దుఃఖము; 2, అలోచనము, లి. తలంపు 

వాలరుండుం నం. విణ, (ఆః లికా. అం 1. నటొోొక చింకేషయు. సం. విణ, (ఈ తికాం అం) చింతించు 

చోటికి గొంపోవువాండు; 2. చలింవంటేయు లం 
చింకగల్ల, వై, వి. బెరడుతో నుండుచింతవండు. 
చింకన. సం. ఏ ఆ, స్తీ" = చింత, 

చింతనము. స పి ఈ నం = చింకేన, 

చింతనాగు. జే. విం సర్నపిశేషముం (తాం 

చింకనీయము. నం. వీణ, (ఆ. ఆ. అం చింతించ 
వాలము. సం, వి, అ, పుం. 1. కదలిక; 2. కదల్నుట; దగినది ' 

8. ఇంటివ్రూరికవ్వు. | చింకవండు. ద్వ వి. వీ. (చింకశవండు) లెరడు 
చాషము, సం+ వి ఆ. పుం. పాలపిట్ట | తీసినతింగ్రి ణీభలపుముద్ద. "క కలములః బోలిన 

వాడు, 

బాలనము* సం వి, అ, న 1. జల్లెడ; 2. కదల్పుట; 

ర, వణంశకించుట; డీ జల్లీంచుట. 

బీ 5 
ఏకనౌలని. సం. మ ఈ. ప్తి జల్లెడ. 



చింత 

భయభబై కలము లిపుడుచింతవంటికందువ యన 
ఓన్, ,గళదథ్ను డర్పసంవదగ, జెలలగెడుతా కెల్ల 

మేవిళిడ్డున దోయగన్.” సాంబో. ౨, ఆ, ౧౮౭. 

చింత పావు. ద్ద టెం (చింక+పూవు) l. చాల 

శ్రీ డానికేషము. “వ...గుజగుజశేకులు చింక 

పూవులు చిట్టళౌట్లలును...” భోజనుతా, ౨ 

ఆ. ౯ బం థావ్యవి శేషము. గ్ల జెలకఆ రాజు 

నాల్ చిళతళొవులం...” వాంస ర, ఆ. ౧౨౮ 

చింతేయత్. ను, శ శ్ ॥ చింతించుచున్న. 

చింతాకు: ద్య. వి. సో చింతాక, త.చిం తాక్కు_.) 

1, చాల క్రీ డావిశేషము. “సీ “పీ వీకటిమొటి కాయ 
చింతాకు చణుదులు పులిమూాటలును,..” 

సహూంస, ర, ఆ, ౧౩౬; 2. స్త్రీభూవణవిశేషము. 

(వాం; రె. చింతయాకు, “శా, చింతాకంతయం 

జిత నిల్చండుగదా, 4” కాళ. శ. 3. 

చింతామణి, సం వి. ఇ పుం. కోరికల నొసంగుముణి, 

'దేపమణి, 

చింతా వేళ్ళ ము, సం. వి, న్, న రొజాదులయాలో 

చ నామందిరము. 

చింతించు. సం. అ, క్రి. దుకఖించు. సః క్రి" 1: 

ధ్యానించు, తలపోయు. “జా. చింతింవకొ్వశె 

నీపదాంబుజములో శ్రీకౌళవా స్తీక్వరా.” కాళ, 

శ, ౧౧౬ 2. పరిశీలించే, ఆలోచించే. *మ.,, 

చింతింపంగ నాశ్చర్య మేం” భాగ ౧, న్యం 

A199. 

చింతిడి. సం వి, ఈ, స్త్ర = చింకళే, 
చింతికము. సర్యవిం ఆ నః, ఆలోచనము. “వ, ,,తన 

చింతికంబునుడివి.” గాధే ర విణ. (ఆ. ఆ. అ) 

చింతింపంబడినది. (బడుచున్నది. 

చింక్యమానము. స వీణ (ఆ. ఆ. అ) చింతింవం 

చింత్యముం నం. విణ, (ఆ. అఆ. అ) 1. చింతింవం 

డగివది; 2, విచార్యముం 

చీందం వై. వి. (నం చిల్ల్స చీవరపిట్టు చిన్న గ్రద్ద. 
“గీ పాది వేట: జూడం బదచెడు తం. మది 

చనెణీంగి తడవు మనిన వెలిచె, కొంజు కారుకోడి 

కక్కెర ఫూలేడు చింద లున్నగూండ్డు చేర 
చెచ్చి.” య. ౧, ఆ, ౨౧. 

చిందము, డే. వి. శంఖము. “ఊ,,,'చానమెడచరి 
దము చిందము జెంద,,.” గాభ, ౮9. “కః 

1006 చీంద 

చిందముల మై్రోగత 6 బగతుర, డెందంబులతోడ 

ది క్షటీనంధులు నం, దంద వగులంగన్” భార, 

ఉద్యో 6, ఆ. ౨౨౨ వేంక. దేవ ౨౦. 

చిందజు, యు, దే. వి, 1. కోవము. “డ్, అంతట 

నొక్క_చెంచు కడు నగ లికం జని వందిపోటు మై, 

'జెంతకుం బోవం జూచుటయుం జిందణః గొమ్ముల 

నక్తం బంది నింతింకలు చెక్క_లై వడం బయిం 

బకి నొంచెన్...”య,. ౨, ఆ. ౯. ఆం. భాం చ 

౧౩౫ వై.వి. వే చిల్లి. “డిం, వెవులం సీంద 

అలు వేోంజైేలగిం జిమటలుళ” పహూరిశ్చాం ౧, భాం 

౧౮౪౫. 2. చీలిక.” ని, తన బేవా మిటులు చిం 

దజ లౌన సెడిదరీతిం గులుకుగుబ్బలం వా౭డిగోళ్ళం 

చచ్చి” సా, ౨, అ, ౧౫౦. 8 చాల క్రీడా 

విశేషము. “గీ. బంతినొకమాట చిందజవజపు 

లాట్క లనిడు శైశవదుర్వ్ద త్తి నధిగమించి.” 

వబంధ ౬౧౩. 
uw 

చిందజికొట్టు. చే, అ. (క్కి. (చిందజశేకొట్టు చెల 

శీల! విబ్బంభించు “ “ద్వి+ గోడలు వడ ని 

కొములనేలం గోడాడి తోం శెత్తుకొని వంచితి 
లుచుం గడిదిం జిందజికొట్టి కడిమి శేట్టణికి, వడి 

ఆం 'ెవిడుచు. లే వల గాకికొనుచు” అమ, క 

౨ ఆ. ౧౧౭ పు, ౨5. వం. 

చిందఆగొను. దే. శ్రీః  (చిందజశాకొను.) 
విజృంభించే. ' స్రీ ఆడంపంగవచ్చిన నదటునం 

జిందజగొని యెట్టిబలియురం గొనక కవియుం” 
వారి, ఫూ ఇ ఆ. ౧2౬ 2. చిల్జులువడు. 

కక్క అప్పాల వెల్లిలోవల, నవ్చటికచ్చటికి మంద 

రాగము దిరుగం, జపహ్పుడు నిండె నజాండము, 

నెప్పెడి చే మజానిచెవులు సిందజగొనియిన్.” 
భాగం ర్యా సృ_౦ ౨౦౯. 

అ, 

చిందఆ రేగు. చే. అ. 1కి" (చిందజఆశాకే/గుం చెల 

జే, విజృంభించు. “వ, ,నందినియుం దన 

వత్సంబు" బట్టుకొన వచ్చినజనుల కలిగి చిందజ 

శీ౫,,.””భార. ఆది, ౭, ఆ. ౧౦౭. 

చిందజలాడు, దే అ. క్రి, (చిందజలంచఆడు 

ఖండించే. “ప, ,.మావుతుల నిస్టీవితులం 'జేసీయుం 

గంధరంబులు చిందజలాడియు నడుములుకడి 

కండ లొనర్నియుూ , , వరాహ, వతం విం 



చీంద 

చిందజవందజ. చే. వి. (చిందఆజ-వందజు) 1| 

తునుక. “వ ఉదంచికంబు లగుబాణబవరంవరల 

వేత నరాతినై న్యంబులందుం జిందజవందజ లగు 

నరదంబులును” కళొ. రా ఆ. ౧౨౨. జీ. కల 

1007 చింటు 

సీంగీణికోల వాజబుశేవడి లిపడా:కఆజం బణిశు 

వైఖ9 బిన్సున సాభఘవంబు దూ: జెమ క్రియం 

తూ జంబొఆకి కిటి బ్బందము: జఉుదజ సేసె: జిం 

చులు...సా, ౧, ఆ. 3౯. 

వరము “క, , ,అందజముందజ నీవని, చిందజు చిందాడు. బే. అ. ఇక. (చిందుగాఆడు. గంతులు 
వందజల గుట్టుచిట్రాడంగాన్ .” సొ 3, ఆ. ౧౫. 

8. చిల్లి. “ద, చెలగి యెలుంగు చేం జెవులు చిం 

"పయ “ఉ,,,"పిదదవిమోదను లేన వంకు 

డించి చిం;దాడయగ”..,హాొంన. ఎలి) ఆ, ఫి లం 

దజనందంజనొంద6 గూయంచున్ , , ,"”కవిరా. 3. చిందియజచించె, (చూ, చించె) 

ఆ, ౧౮౭. మల, l. కలపరబడినడి, “క్ట వెజణివ చింపిలీ, జీవి. సం భ్రమము (చూ చిందిలివడు 

కుడు పొజకుండు చిం, దజవందజ గాకు డే. | చ్చిందిలివడు, ద్వ, ఆ క్తి" సంభృమించు. “వ 
ప్రో ర్యము దూలన్ *'&,. వారి. సి ఆ. అ_౨౭; 2 

వ్యత్యే న్తమైనది. “చ చినిలొ డిశర్ నభం 

ఇ్షందుండు చిందిలివడపాగ.”” కాశీ అ, 

యణ గాం 

ఆం 

బవిసెం జిందఅవందజయొ గ్రవాస్టీతుల్, సనీయె | చిండిలి పాటు. ద్ద. వి, (చిందిలివడు ధా.) తొంద 
44 కళకు ౨, ఆ. ౧౨౨. 

చిందజవందజ చేయం. చే. స. కి," (చిందఅవందజి? | 
జేయు) 1. ఖండించు. “సీ. 

మాకేంగముల ముట్టి చిందజవంవజచేసి వేసి” 
భార విరా, ౫ ఆ ౫౬; 2. చిల్లులువడం జేయు. 
“చ చిలుకలు గోయిలల్ చెవ్చ్రలు చిందజ 
వందజతేయ,..”సా. ౨ ఆ. ౧౪. రి. 

బాధించు. “చ. శిశుష్పలుకూడు కూ డనుచుం 

జెందజివందఆ సేయక... భో, ౬ ఆం ౧౪౯; 
డీ. శెదరంగొట్టు, “చ.*,గజమొండుమైం గనిసి 
చిందజవందజ సేసె మూశలన్ ల” భార. దో ౧, 

ఆ. 3౩౨5. 

చిందఆవందజలాొడు. బే. కి. (చిందజవంద 
ఆలు శ అడు) ఖండించు. “ఊ. .. లేరిచక్రముల్, 

చెక్కలు చేసీ ఎపెపాడవు చిదజవందఅలాడి వాజా 

లన్, (వృక్కలు వాపీ సూతుం బడవై చి”,, భాం 

రొ, యు, లర౭. 

చిందజవందు. చే. విణ. చిందజవందఆయైనది. “డా. 
+++ జేందము చిందజవందు గాల నొక్కించుక 

చర మూ:ది,.,సౌవి, ౨, ఆ, రాల. 

చిందజవోవు, ద్వ. అ. డీ (శందఅ+సోవు 

చిల్లివడు. గనీ చెవులు చిందఆవోవం జేలంగన 

కవీంద్రు లపో రంటిమా శనివారపుజడి.' కళా. 2, 

అంగ 

చిందజసేయు ద్వ, సా కీ" (చిందజశ చేయు 

భడించే. “చ. ఓడివెలజాతి చందమున నుర్వఢి 

న 

మదభరధీషణ | చిండిలిముందిలియను. జే, అఆ. 

పాటు. “ది తిన్నగా నతని చిందిలిపాటు 

మాన్ని.” విను. ఉం ౫, ఆ. (శ. రు 

కి. (చిందిలిశామం 

దిలిశాఅగుఎ చలించు “డ్, మో రిటం బూని 

యీ[క్రమము మేకొని చేసిన దివ్యరాజ్యల, క్షీర 
మణీమివై భవము చిందిలిమందిలిగాక కక్కుం 
బెం, పారల నాకు, నృసిం. ౨. ఆ. ౫౩. 

చిందిలు. జే, ఆ. డీ చలించు. “డ్డ మదీయ 

కాంతుపైం శేసినభ _కీయెన్న డును జిందిల డేని.” 

నా, వంచ. ౧ ఆ, ౧౯౭, 

చిందు. చే. అ. క్రి. 1. (జలాదులు పాత మునుండి) 
ఒలుకు. “వ మకరందంబు చిందం బోరలు విణుగం 

బుప్పొడి సడల... హరు ఇ ఆ. ౧౬ 2. 

రాలు. “వు..,వడికొ విరులు చిందకొ,.,ో 

స్వా, ౨, ఆ. ౬౭; 8. వ్యాపించు. “చ, చెలువలు 
వీంచుపూనురంటిం జెందిన తెమైరలక రుమాలు 

చుంగులు గదలంగ,, కువల. ౨ అజ ఉం 

పోవు. “గీ. లజ్జ వొలియించుం దాలిమీ యుజ్ఞ 
షించు, నింద కొడిగట్టు శీలంబు చిందంజేయు, ,, 

'పాననోష్టవిధంబు. 97 పీ శకుం, ర, ఆ, ౧౬౪౬; 
ర్, 'లెల్బమగు. “ద్వి... నారదుండు, చనుచెంచి 

హీతపు పిసాళించి నవ్వి, తననాలికనము చిందంగం 

జెనిం శేరి.” అం ముక ౧, ఆ. ౧౮ పు 

౧౬ వం న క్రి 1. వ్యయముచేయు. “గీ 
చంపి ఛార్హికుండు నతి; బొంది మతి అన్నా 

చారి భోం నత్య శాలి యార్యగించి సదుపవాసీ 
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శీడించి భూరుండు, చింది ధనియు నగు విచిత్ర, 

సరణి.””ఆము, ఈ.ఆ.౩ 2౮; 2. ఒలికించు. “క ,., 

సింగారము, చిందచు నున్నాండటంట సిద్ధము 

గాక.” సా, 3, ఆ. 3౮5. 1. బిదువు, స్. 

కలవ మలందుచోనొలుకుకన్తురి దిందులచేక 4.” 

కువల. ర. ఆ, ౧౭౨; 2. నాట్య విశేష ము. “కీ 

మాతంగ నాట్య నామం బగుం జిందు నా, 

అం. భౌ, ప్ర. ౧3౧; 3. కోవము, “సీ. అలక 

యనంగ జిం దనలం గాంతాళ మనలం 

రోన మనల జేందజి యనంగ, ..గీ, , ,తనరుం 

గోవము.” ఆం. భెం వ్ర ౧౩౫ & ఒకవిధ 

మైనపాట. “సీ. గీతంబుదరువు జక్కిణి చిందు 
వ కాల 

"మొదలుగా నొక్కుక్క-వర్థంబు నుగ్గడించి. వి, 

పు. ౭. ఆ. ౨౭౫, విణ. పడినది. “మ సీకతొ 

సేతువు నిమగా రయము చే. జిందైన చందోన 

సా, త్యకి చేతం బడు శృత్రు,సంఘవా +” ఊ వారి. 

5, ఆ. ౧౨౬ 

చిందుగ. చే. వి, 1. వృతవి శేషము, “కీ తొండ 

చందన 'మేపె దాసాన మెజ్జదాసానము చిందుగ 

కాట్రు జొన్న” హంస, ర, ఈ ౧౧; డి, మ్రా 

మృగవిశేషము, (.. (బ్రా 

చిందుగొను. దే. ఆ క్రి. (చిందు+కొను) కదలి 
యాడు. “చ,, .ఆబ్బురపు జ్వెలి గబ్బిగుబ్బ మై. సరు 

లినుమంత చిందుగొన. జక్క నిచూడ్కూలు 

క్స్కీీరుకమునం గాడ న వ్వెలంది 

యోర్చునం గండేలు సుట్టు చేర్చునన్.” ' హంస 

ఏ, ఆ ౨ వెం 

చిందు ద్రొక్కు. చే. అ క్రీ" (చిందుజాత్రొ క్కు 

నర్హించుం “వీ వ్రీడ్లెఫో PA EN 

మొసనసీ చిందులు ద్రాకు గ్రాముద్దులాండు” సీలాః 

3 అ ౫౨ “దాం బంగ రుందళ్కుం జెక్కులును 

బంజూలకమ్లుల డాలు చిందుద్రొక్కంగ, టం 

రాం, 3, ఆ. ౮౧ 

చిందువరుపు. జే. ఏ. బాల శ డావిశేషము. “సీ, 

వెన్నిలకుప్పలం వ్రేలు బొ ట్లన సిరిసింగన్న 

వ త్తి మం శేందఊవరువు.'' వాంసన. 3, ఆ ౧ర౬, 

నూచునారి 
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జిగురు చేతుల దాళము లొ త్తి యాడుచున్ .. .” 
వారిశ్న. ౨, ఆ. ౧౨౮. భాగ. ౯, స్మం. ౪౦. 

చిందువ. జే. ఏ. 1, చిన్న పెట్టె “సీ చిటిచాయ 

ధూపంబు చిందువ బకదారి పంజరములు సొమ్లు 

బరణి మంచి, సీళ్థ గిండియు, ౪౪” 

2. = చిందు. (శర) 

చిందువందు చే. అ. క్రి- బొట్లుబొట్లుగా రాలు? 
“ఊ.. , అశ్రులు చిందువందంగగన్ స్వాం ౨ ఆ 

80. విణ. 1. చెదరినది. “వ,,, జెందంబు గంది 

తాలిమి చిందువంత్రైల స్వా. 3, ఆ, ౨౮. 
సాంబో, ౧, ఆ. ౧౧౦; $&. కలంశనొందినదిం 

“గ, దక్షం డెచ్చోటం బొ ట్రేలిళల ధరించెం, 

జిందువందయ్యె నెచ్చోట నిందుండు. , ,”” భీమ, 

3, ఆ. 32౭. 

చిందువందుచేయు. ద్వ. అ. క్ర (చిందువందు+- 

చేయు) 1. చెదరంగొట్ల్టు. “వ. , .అందంద 

ముందట గృందుకొనువణిమయన్యందనంబులం 

జింమువందుచేసియును.” జై. 2, ఆ. ౧౦౧ ర, 

వ్యయనుచేయు. “క్షీ 

సురా. ౧౦౬! 

సే జనని చేయించిన కాళు 

వ'తాయొకుల్ వడ్డి లెక్కకుం జిందువం దుచేనె.” 

నిరం, ౨, అ. ౧౧౬. 

చించె బే, ఏ. జెట్టుభరించుకుల్లాయ. “ద్వి. , ,వట్టు 

కుస్పసమును బట్టుతప్పరము, పట్టుచిందియ . అ 

వపండితొ. మహమ ౨౭౯. పు, ౨౬. వం, 

చింపి చే. విణ. (చింపు. థా చినిగినది. “గీ. 

చింపు శై నమైమణుపులు చదువ శై న,పీసకం 
బులు నలి యమైకచిందములును*” ఛై, ౫, ఆః 

౧౯౫. ఏ. క, చినిగిపోయిన వస భాగము. 

“చ ,..లాంగులు రావిేకులుం, గలిగిన గుజ్జురూవ 

ములు గంబడిచింపులు,.. సాం ౧; ఆ, ౧౧౬ 

ఆం. భా, ద్వి, ౧౫౭; 2. చిరు/స. “ట్, చెప్పిన 

చేమి "లేదుగద చింపులదోవరిన్,.. శుక. ౨, 

ఆ. కరో. 

చింపిలి, చే, విణ, పొట్టిదిగాను చెదటీనది గాను వంకర 

గాను బిరునుగాను ఊందనది. (జుట్టు) “సీ, వల్ల 
చింకిటీకల,.,” వారిశ్చ. ౪౮, ఆ, ౧౬౮౯౫ 

చింపు ఇ చించు. (వా, శరం 

చిందులువాలు. దే అ క్రి. (చిందులు? పొజు) | చింపుడు. జే, వి. (చించు ధా) గుడ్డముక్కం. “సీ. 
నాట్యము చేయు, “ఊఉ చిందులువాజలుచుక్ ఛాంచికొన్నను బలిళంపుంజింపుడు గాక పిక్కాిన 
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నొకపోశవక్క గాక వివ్రః ౫ ఈ ౧౯||  శికిర్సించువారును,,.” వారి. భ్రూ స ఆ 
వీణ చినింినది. “క, ,,కటి: జింప్రడువల్క లము ౧రో౨. 

దూల...” ప్రబోధ, 3, అ. ౨౦. | చికిత్సికము. సం. ఏవి ఆ నః వై ద్యముచేయుట. విణ. 
చింబు, డే. వి, ఆడుమేయక. ఆం. భె, డిం. ౨౬. (ఈఈ అ) చెద్యముచేయంబడిన ది, 
చింబోతు, దే. ఏ. (చింబుశపోతు)  మేయశపోతు. | చికినయు, వై. వి (నం చిక్క.ణమ్) మంచివన్నె 

“ద్వి. బక చింబోతు లంవట పెట్టినట్లు. డి. గలవక్క, (శ ర 

పారిశ్చం ఊం ౯౬౫ వం. చికిని = చికినము. (శ, ర 

చింబోర. డే. ఏ, ఎద్దునకు! గద్రెకునొ కానాక మాధ్గర | చికిబి?. జే. విణ. చెదరినది. “వ. **కొకీబికిమొకంబునం 

ణము, “టా, .. పీరుచింంబోరయంం గంచుకప్పె జికిబీకి వెషడ్రుకలు. ౪” వం ఈ ఆ. ౨౯. 
లును, ఒప్ప మహోతము బొల్బువానికిన్-” | చికిరాయ:డు. ద్య. వి. (చికి రాయడు.) యువ 
వాంన. ౫, ఆ. ౬౯ రాజు. “పీ క్రీ రామచం ద్రుని(జ్కిరాయవట్టంబు 

చికటారి ఇ చిక్క_టార. ' సీ. వికటారిపీకుల ప కటా గట్టగా... దశా, ౭, అ. ౨ ఆ, ౨. 

మిగల కళాం ౨ ఈ ౧౬. “క చెల్లికి చు. బెనకనిచూపుల, మొలచియు 
చికమకం దే, ఏ. చిక్కు. “క. పికమా యఖినవమణి మొలవనియు కోజములం చేనియలన్, జిలికియంం 

ద్కీపికమాడ్కి. వెబుంఛనిందుబించానన యో,పిక జెలుకనివలుకుల:, జెలిమై నూశూ.గు వయను 

మాలి యెందు గుంచెచె చికముకలం బెట్ట కిపుడు చికిలి: దనశ్చెన్.' వబబంధథ, ౧౮౮ విణ, 1. 

జెపుమా మాకున్.” రసీక. ఇఒ, ఆ. ౭౫. వ్ర కాళించునది. “క్ల _ చికీలికంకణములు ,, ఎ” 
చికాకు చే, వి 1, కలత. “గీ కన్నువ నీరు ఇందు. ౧, ఆ. ౧౮ 2 మెజు(గు పెట్టినది. “చ. 

నించుం జికాకు నొందు.” మృ. ని, 3, ఆ. ౯౪; చికిలికిరీటివచ్చల రచించిన చిల్కలకోళ్ళ నందవమొ, 

2. విసుగు, వ్యవ:లాఅఆకజ్జవానికి చదు వన్నం।, _సకినెలపట్టిమంచము....” వాంసు ౧, ఆ, ౬౯ 
జికాకు, విణ, కలయక నొందినది. “గీ. అఫ్సిరంగుల, 8. వదుశైనడి, “సీ, చికిలితూప్రన మూ-డుచీరిక 
రవళికి నాన్భపాలు, శీబిర మెల్టం జికాకయి. ల్లా ళివ్వూ సించి,..” కళకు, ౫, ఆ. రాల; డీ, 

వెదరందొడయగె”* రంగ. ౨, ఆ. 2౬ ఆందమైనది. “ద్వి, చికిలిచూపులు నును, జెక్కులం 

చీకాకుపడు. ద్వ. అ క్కి. (చికాకుశావడు కే, ముద్దు మొకము శెంపులమోవి మొలకనవ్వు 

కలంశనొందు, (వా; 2. విసుఛకొను. (వా లును” రం, రా, బాల, ౬౦ పు, ౧౫. వర్, 

చికి. దే. విణ, చిన్న. (చూ. చికిరాయండుం) స్వచ్భ మైనది. “సీ. సిగ్దకం దలవంచి చిజునవ్వు 
చికిచికి. చే, విణ, చిన్న. “వ చెదరినచికిచికీవెండ్ఫు నవు చో6 గెలంకులం. జికిలివెన్నిలలు గాయ.” 

కలు పొదుపుటం జిశుమొగులు మొలకులు బలశగన| కువల, ౨ ఆ. 3౦. 

కొఆచెలకుం బాటి యగువెళ్నుదురుల నున్న చెమ |చికిలించు దే. సం (క్రి. (చికిలు ఛా. (ప్రే కను 
రులు తుఆంగలింప.' వారి, ఫూ, ౫, ఆ, ౧౪౨. జెక్చలు మాటి వాటికి మాసి తెఆచు. (వాం) 

వ బంధ. కి.౨ెగ౧ి. చికిలీకా:డుం జే. apc (చికిలి+- దు.) ఆంద 7ణాంగుం 

చికిత్స సం. వి. అ. స్త్రీ రోగమునకం జేయుప్రతి| “గీ, చికలినెిజవన్నెకాండ్రకు సివములెక్త ఛెనసీ 
కీయ. చఎయి౨ంచు చావీట హేంమరేఖ.” హాంన, ౧, ఆ. 

చికిక్సకు(డు. నం. విణ. (అ. ల్సికా. అ చెడ్యు డు, ౨౨౦; 2 కత్తులు మొనలగు వానికి మెయుంగ పెట్టు 

వెజ్జా. నాదు. (శ, ర 

చికికృనమయు. నం. సి ఆన, వై ద్యముచేయుట. చికిలిచే ము, జే, న. శ్రీ (చికిలి+ వేయు) మణి 

చికిత్సించే. సం. ఆ. శ్రి. వైద్యముచేయు. స క్రి. ఖన్రాదులప మెజుంగ పెట్టు, “సీ శృంగారరస 
ఆరోగ్యవంతు నొనర్భు. “న, ., తెవులుగొంటుల. మునం జికిలిచే మిం చినకంళు మోనాన సాయకంబు 



చికి 

లశయలో రుక్తాం ౧ ఆ. ౭౧. “సీ, ఒఓంటిము త్తె 

ములతో వొంట్టకెంపులకాంతి చెక్కులజవ్వాదిం 

జికిలిచేయ.” సా, ౧. ఆ. ౭౯. 

చికిలివాండు. చే. వి. (చికిలిశ వాండు) కత్తులు మొద 
లగువానీకి మొబులా పెట్టవండు, ఆఅ, భె 

ద్వి. ఒబిరాలి* 

చికిలిపాన దే. వి. (చికిలిశాసొన) ఒజపిడితాయి. 

“ఆ, వె. చికిలిఫానం దీర్చుజీవరత్న మురీతి.” 

రాధికా. ౧, ఆ. ౬౮ 

చికిలు, చే, అ. శ్రీ" చనవుచే జేన్ను. “క్రీ కల్ప ఏతేన 

మునశ్తై తల్లి కోపించి చేయెర్స కొట్టింం జికిలి 
చికిలి”” శేష. ఏ, ఆ. (శ. ర) 

చికీర్ష = నం. ఏ. ఆ, స్తీ చే యునిచ్భ. 

చికీర్ణకుండు* సం. విణ, (ఆ. ర్షికా, ఆ) చేయంగోరు 
వోడు. 

చికీర్షి తము. నం, విణ. (అ, అఆఅంఎ చేయంగోర బడినది. 

చికీర్ణువు. సం. విణ, (ఉం చేయంగోరువా.డు. 

చికురము. సం. ని అ, పుం కే, వెండ్రుుక; 2, 

కొండ; 8 వషీవిశేనమ్ము ఓ. వృతువిశేషము; ర్, 

చుంచెలుక, నః ఈపన్ని మాలిశమగు యువతి 

చ (కృము. (కే ని) విణ. (ఆఆఅ) చంచలము. 

చిక్క... ఊభం చే, వణ, 1. (దీనికి కర్త ఛారయమున 
బహుళముగా నిగాగమము వచ్చును కే. 

సారదృము. “ద. తనగుహలోవల న్ని లిపి 

తామును గ్రోోలంగం జిక్కి నట్టి చి,క్క_నికరి పాలు 

చొనపుడు కంఠము మోపంగం ద్రావంజేయం. ఖ్ 

సా, ఏ, ఆ ౧౯౫; 2. బలమైనది. (క చక్కని 

చిక్కని మేనులు, నిక్కోదండములు వెన నెలు, 

గరె మన మ్కొచక్కటి విలుకమె శస్త్రము, 

లాక్క_డ రాంచుటకు వేసషయోజనములకుక్ ఎ 

భార. విరా, ౧, ఆ. ౧౫౬; 8. కఠినము, “సీ 

చవలాక్షీ చూపులచాడ్నున శెఢమిచ్చు చక్కని 

చనుగవం జేరం గోర” భార. ఆది. 3, ఆ 

వీరా. డ్రి విణ, (దు! l. గట్టిగా. ఎర్లీ కజరకు 

రక్కనుని నొక్కరునిం: జిక్కంగం దక 

_ భద్య కాళిక యెందు బస్ఫురించు.” పాండు, 

౫ ఆం ౨౯; 2, అధికము 'కీ శ్రీగంధవాసకల్ 

చిక్ళ_ంగ నిక్కంగ .. 4 సా, 3, ఆ. ౨౩౮ 

1010 చిక్క. 

స వి ఆ. న్త్రీః 1. ఫోక్; 2. పోశవండు 

(వాచ; తె. వక్క. (విల్భమ్సు.) 

చిక్కంబట్టు. ద్వ. స. క్రీ. (చిక్కకిశపట్టు) “ఆ... 
గక, చేస్తుం డయిన యనురం జిక్క_ంబట్టి” భార. 

ఆది. ౬, అ. ౨౧౫ 

చిక్కం టె. చే. వి.(చిక్కు_థా. చిక్క_ంటి, చిక్క_ంటె* 

రూ తలచిక్కు తీసికొ చెడుని కుపుదు వెన. “సీ. 
చిక్కంటె యెరవ్ర చెచ్చెద నంచు జని యిచ్చు 

గముకాతురున కింపుకొథటిలింపు” శుక ౨, ఆ. 

3౬రా ఆం, భా. ద్వి, ౧౬౮ 

చిక్క (దనము. జే. ఏ. శౌ ర్యముం “డు. అచ్చట 

లోకమంతయుశు నక్క టికంబున నుమలింప 

నీ,చిచ్చు చొరంగం బోక మది చిక్కందనఎబున 

నియ్యకొన్నన్యా కిన్సటం జెచ్చి ని న్విడుచు 

టెంకటి పెద్ద, ఖ్ నిర్వ, ౯, ఆ. ౮౯; రై. ఆరుచి. 

“సీ ఒకనిసొమేమి వే టొక్కనిసా మేమి 
చక్కెర కమరుచే చిక్కందనము, లోకులు గన 
నేమ తొ కనుంగొనచేమి వెన్నెల ఛ్రూనుచే విన్నం 
దనము.” రాధా. 3, ఆ, ౧౪౭. 

చిక్కంబడు. ద్వ, అ. శీ, (చిక్కక శవడుం 

సాంద్రమగు “వ... సేంంచుచకోర కదంబంబుల 

పుక్కిళ్లకు వెక్కనంటై ముక్కులకు చెక్కి. 

చిక్కయడీ...” స్వా, 3, ఈ ౮. 

చిక్క_టారి* ద్వ వి. (చిక్కి శకటారి) చిన్న కటారి. 

“గ. చికిలిచేసిన మరు చేతిచిక్క_టా3.” కవిజం 
3, ఆ. 3౦. 

చిక్కటి. దే. ఏ. మల్లు. “సీ. చిక్క_ట్లు వట్టినచివ్వ 
లపై గుట్టుపొాజబుటాకులు కైచి తూజువారు.” 

పార్వ. ౨ ఆ ౭౦. (చిక్క_ట్లబట్టిన మద్ది 

చిక్క_ణ. సం. వి. ఆ. స్తీ ఉ_క్రమోవు. 

చిక్కణము, సం. వి. అ. పుం పోయకళీ. న పోక 

కాయ, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. తఆచై నది; 2. 

నునుషైనది. 
చిక్క_ణి. న ఏ. ఈం స్తీ" 1. ఫోయళ్; 2, లోక 

కోయ. 

చిక్కనం దై. వి, (నం, చిక్కణమ్- క. చిక్కు. ఆ. త. 

చిక్క ణఇమ్,) కేం చికందనము. విణ. 1. బల 

మైన. “ఉం చిక్కని పోటుమానిసీ విసీ వినువారలు 



చిక్క 

నవ్వ చేమిగా, చెక్కు_డుకూట లాడెదభు.,,” 
భార. ఉద్యో, ౧, ఈ ౨౫౩; 2. గట్టిదైన, 
“క, .చిక్కునిదండము గొని పాముల గలి 
నవ్వుడ యడువః దొడవె...” భారం, ఆది ౧, 
ఆ. ౧౫-౨౫ 9, నునువైనది. ఆం. ఛౌ. ద్వి. పాశం 

డీ విణ. దు? 1. బలముగా, “మం కనిన 

సృగ్విణే వల్కె_ దన్ను6 జెలులాకా జేలతా 

జోల జ్కిక్కు_నశనూవం "జెన్ వ్రాల.. ఆము 

క్క ఆ. ౬5; 2, సిరముగాం “క, , ,స్రీయుక్కు ను 

బీకముం జూాచెదం, జిక్కన నిలు మశుచుం గడు 
విజృంభించి వడిన్.” భార. ఆది. ఇ, ఆ. ౨౦౩. 

చిక్క. నాబిళ్ళ. జే, ఏ. చాల క్రీ డావిశేషము. "కాళ్ల 

3, ఆ. 33. వొంసన. 3, ఆ. ౧౪౬. 

చిక్కవట్టు, ద్వ. వి. (చిక్కనిషావట్టుఎ నిర్ణయము. 
(శర) 

చిక్కము, వై. వి, (నం, శిక్యమ్. క, చిక్క త 
చిక్కకుం 1. ఉట్టి. “దు, , ,శీలలంం బల్లవముల్ 

దృణంబులు లకేల్ చిక్కంబులుం బువ్లర్షై 

లొాకులు కంచంబులు గా భుజించి రచటన్... 

భాగ. ౧౦, నసృంవూ కలగి 2. శాళ్ల్ 

మొదలగువానితో నల్లి వసులమూతికిం దగిలించు 
బంధనసాధనము. “పీ...కోడె, దామెనవగ్గముల్ 
కలశాలు చిక్కంబులును చట్టిచిక్క ములును 

.. శుక ౨, ఆ. గర; లె. చదారముమొద 

లవ వానితో నల్లీనసంచి. “ద్వి. చిక్కముల్ 

౯ నులచిక్కముల్ . , ఆః మ కం, ౧,ఆఅ. ళో 

ఫు. ౨౦. వం; ఓ. ఒకరక మైనవల ఆం. భా. ద్వి. 
౨ళా 3. నం, వి, అ. పుం. చుంచెలుక. విణ. (అ. 

ఆ. అ) చప్పిడిముక్కు. గలది, 

చిక్కసము. ఆభ. వై. వి (నం, చిక్కనమ్, సా 

చికసా నలులగకిండి. “సీ, వనదేవతాగా,త 
మనను టైరు, డు నించి కడం రాలిచిన 

చిక్క_స మనంగ. ఊడ రా, ౬ అ. ౫, నం, 

వి. అ. నా యవలపిండి 

చిక్కి = చికి. (చూ. చిక్కిగోయు 
చిక్కించే. ద్వ. సం క్రి" (చిక్కు, ధా. డే) 1. 

తగులువడం జేయు, “మ. ..తద్భామాజనుల్ 
పాంథులకొ  నురక, పాఢివివారనై భవములక్ 
జొక్కించి చిక్కి ంచుచున్*” జై. గో ఆ. ౧౦ ౭; 
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కి. బట్టుకొను. సోన్... కుక్కు లెక్కి పీక్కు 
వ్రక్కయు డొక్కు పేరక్కు చెక్కు, ముక్క. 

చిక్కించుకొన (సుక్క Ee రొ 

వీ, ౨. ఆ. ౬౬: 

చిక్కిగోయగు. ద్వ. వి, (చిక్కిశాగోయు.) చిన్న ఆాతి 

గోగు, వాంస. ళ్, ఆ, రార. 

చిక్కి ణీ. చే. విం నాట్యవిశేమముం EN మొగవరి 

కట్టడ మొవవుకోలాటంబు చొక్కంపుమురువులు 

చిక్కిణీలం మల్హ ణ. ౧, ఆ. ౮౦. 

“ర ధరణి 

తం బిందు దొరకదాయెనె చిక్కి నగమైతి 
విది యేల చంద్రహాళి” దశా. ౨ ఆ ౭౫% 2. 
గలించు. “క ఎల్హ సుఖంబులC చేకొనం, జెల్లుట 

యావనమునంద చిక్కిన మణీ పాటిల్లునె.,.” 
ఛా, రా, నుం ౧౮౧; 8. మిగులు. “చఈ తన 

గుహూలోవల న్నిలిచి తాముశు (గోల జిక్కి 
నట్టిచి,క్క ని తరిపాలం,.ల” పా, 3, ఆ ౧౯ 

నిరం. ౨ ఆ. ౧౧౬; కీ మరణించు. “మ, కెడ 

నెక్ దువ్వులు డింకచేసె నెలుంల్ నెక 

బులుల్ సింగమ లొ, కడనొ బ్రైన్ ..కగుతుక వ్ల 

సా,౧,ఆ. ౧౦౭; ర. న్ ల. “ఊఉ చాలుండు 

రాచబిడ్డండు కృపాళుఃడు సాధుండు లోకమాన్య 

సం,శీలుండు వీ: డవధ్య్నుం డని చిక్కక న్రుక్క_క 

కూరచిత్తులై, శరాలములం దదంగముల నుసి 

పక చవారించిరి” భాగ, 8, సం. దళాల 
6, తగదు, నిలుచు. “శాం గుండ్రా జాంచినం 

బెండ్లి యేమిటికిం జిక్కు_కా నన్చ ముష్టింపచా. స్త 

స్వా ౫; ఆ. ౧౭. “గీ, , ,చాళశరథియుం జిక్కి 
యార్శాత్రి చుణునాండు చ్మిత్సకాట్క ఛిఖరి తెరువు 

భరద్వాజాచేక నెతిగి” భా, రా, అయో. 

లం; €. బద్దుండగు. “క. చిక్కండు సిరకొయి 

టిలో...” భాగ ౧౦, స్కం, వూ. 3౮9; రీ. 

దొరకు. “క,,.జేవా కుజుగటౌి వెదకి తెలియంగ 

వచ్చున్, జూ వే చోరులం జారుల;చే వీటికి దవ్వు 

వోరు చిక్యుదు రింకన్,”” ఊం హరి ౫ ఆ 
౨౮౯) 8. లాేబడు. “క. చెక్కాడు గోవులం 

గొని యుక్కుమిగిలి నడవ వనుక నుద్ద 

వడిం చాానొక్కండ నరుం 'జే తెంచినం జిక్కె 

సమ _స్తంబు నది ప్రసిద్ధము కాదే.” భారం ఉద్యో. 
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క, ఆ. 33౯; 10. కగులుకొను, “మః వలలోం చిక్కుడు, చే. వ. (చిక్కు ధా) ఒకానొక తీయ, 

జిక్కి నక ల్కి_జక్క.వలశే,వన్ +...” దళా* ౨ అ; కం. భా. ద్వి, ౭౨. 

కిం. స్వా, ౨, ఆ. గిం; 11. ఇమిడియుండు. | చీకు కాళము, డే. వి. (చిక్కు + తాళము లోక 

“కీ పెక్కు వన్ని లకంధచక్కి_౯ లక్ష హాక్ నిక్కి వారు తేలికగా తీయ లేని శాళ్లము. (ద్వౌ) 

చనువోయిశెలంకులం కౌ కళింపు” వక. 2, ఆ. చికు. వడు. ద్వ అ. కీ : (చిక్కుశావడు) మెలి 

౧౪. ఏ. 1. మెలిక, “సీ. చెదరినయలకల చిక్కు 

చక్కగ దీర్చి... శుక. ౧, ఆ. ౧౫౮ 2. 

బంధము. “గీ,..అజుకం దాళంబు చెచి చి 

క్కలపరించి...” కాశీ, గ ఆ. ఒం; 8 వు. 

“ఊఉ, చిక్కి కాలగారవుని చేతివిధాతృకపాల 

పాన్ర, యే,చక్కటియందు జాజివడె, , ,”భీమ. 

3, ఆ. ౧౩౯ 4. సంకటము. ఉ.. .నురానురా 

దులందొ్టి జయింసంజాొలు న ఎఏవధూర్టటి శకెక్క_డి 

చిక్కు గల్లు... భాం రొ, ఆర. ౨: ఆ. 8౨౧ 

డీ నంశయము, “టా జీవవకుకొ విజేకునకు 
'జెప్పెం జాసి నారిఖ్ క్రి మున్ను సీ చే వివరంబుగా 

వినిన జి క్తములోపలిచిక్కు, దీజు నం,చున్ , ,. 
శ్రబోధ ౫ ఆ. 8౪+ భాగం ర్యా స్కం. 8౭80 

చిక్కు_జీరు. దే. విణ. (చిక్కు +జీరు) తుత్తుమురు: 

కీ చిక్కు_ణీకుగం గూల్పుసీంవావోతకములం 

దోలి తొచ్చజలాడు. గ్యోలుపులుల.” వి. శకుం, 

౨ ఆ, ౧౨. విణ, 1. జీబువాజునది, “సీ, జడ 

లూడి యహులశై వడిం జిక్కుజీరుగా నవనిైః 

బడి పౌరలాడువారు.' కి. శకం. 3: ఆ. ౧౦౫; 

2. అవృకము- “సీ . మనను నా శేమిట మట్టు 
వడక, మాటికిమాటికి మూరుతాహతసునప్రచ్ళన్న 

కలుపడు* “సీ. కొదమకుమైదలట్టు పొదలునీ 
చజీకురుల్ చెలియ యేనులినుండు చిక్కు 
వటీచె.” ఊఉ, రా, ౪, ఆ. ౨౨౭; 2, బాధవడుం 

“కీ జాలంబుకొలంది లెక్కలు వెట్టనేరక ద్ర 

గు పాదులు చిక్కు-వడిరి” కానీ. ౧, ఆ. ౧౩౭; 

8. నిరోధింవంబడు- “క. మాహిష్న త్యధి నాయకు, 

చాహాసేతువునం లిక్కువడి కరతోయా వాహిని 
కడు సుడివడియెన్ .... ఊ రా, 3, అ. ౨౧౬; 
డీ. చట్టువడంం “కీ నరియురి లేనిచో శకునాంక 

కునిచేతం జొక్కంఫుంబకులం చిక్కువడు నె” 

సీ తారా, ౧౨, ఈ ౧౧౪. ఆం. భా. కృ. ౧౧౪ 

ర్, లోయబటడు, “వ, ,.వెండాడుచుండం జండకిటి 

యొక్క_టి చిక్క_వడక యొక్కనడకతో వెలు 
వడి వడిగల బంట్ల మొ క్రముల కుంకములదంత 

మలం దుత్తుమురుగా నప్ప్నళించి...” రా, వి. 

3, ఆ. జగ 

చిక్క పాటు. ద్య. వి. (చిక్కు_వడు థా.) 1. ఇబ్బంది 

వడుట. “వ,,.తాం బడినచిక్కు. పొట్టును, ౪” 
చం. మా, గి అం ౧౦౧; 2, మెలికలువడుట. 

“&,,.కుంఠేలవం కుల చిక్కు. పూటులున్ స్మ. 

శ్రీరాధా. ర ఆ, వగ రుం 

చంద బింబంబుపో కె, జింతావరంవర6 జిక్కుణీ చిక్కు_పురువు. చే. విం (చిక్కు + పురువు ఓకవిధమగు 

రయ్యెడు. .. చ్రబోధ, సని ఆ, వ్. 

చిక్కుజీరుపడు. ద్వ. అ. క్రి. (చిక్కు జీరుగావడు,) 
1. తుత్తుమురగు. “వ. కరిభుటలం సొచ్చినం 

గొములం దగిలియుం దొండంబులం దొొడరియు 

pత్రోక్కునం జిక్కియుంం జిక్కు_జీరువడుతురం 
గములును, = హారి. ఉ 3, ఆ. ౧౩౦ 2. 

చీక్కువడు, మెలికలువడు. “చ, స్వకుతుశవ్రూర్తి 

గాల రతి సల్పి సువ _ప్టి వహించి రంత నాయిక 

యును నాయకుండు. దమయిద్దజయంగ ములున్ని 

మి శృభా,వకలనం బిక్కు జీరుపడ వై చినచంపక 

చిక్కు.లమారి, జే. విణ 

పురువు. “గీ. కముపురువు చిక్కుపురువు గుంత 

పురువ్వు,..* చ,బంధం ౧౨౦. 

చిక్కు వఆచే. ద్వ. స. క్రి. (చిక్కువడు ధా. చే) 

బాధ పెట్టు. “క కలని మేల్క_ని మును మది, 

గలసంశయ మెల్హ్ల విడువలా నప్పుడు కో;ర్ము.లు 

చిక్తూవజచె మరుం డృములవానలం చూపె 

దాపమున కిరవైైతిన్ లో దశ. 8, ఆ, ౯౬ 

(చిక్కులుకామారిఎ 

చిక్కులు పెట్టువాండుం “డ్ చిక్కుులమారి 

యాబలిజనెట్టి, ,.” వాంస. ౫, అ, కరా. 

సీలకంజమాలికల తెజంగునం బరయగ. . ప్రభా. | చిక్కొట్టు. దే అ. క్రి. చీకొట్టు. “క, ఇక్క_న్యకు 
స్కో ఆ రగా మగంే యికండక్కట యామగని శేటియా 
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లిది యనుచుంజిక్కొట్ట వలదు...” ఊఉ, వారి. కా, ద్వి, 9౯; 8. ముగ్గుతో పెట్టునలంకార 
*% ఆ. ౧౪౭. విశేషము, వ్యవ:లా-గడవకు చిగురు కొట్టిం; ర, 

చిక్కో_ల. చే, వి. (చిక్కు_4కోల) చీక్కంటె* దంకములచుట్టు నుండుమెత్తనిమాంసఖండవము, 

(కశ. ర 

చి కోడము. నం, వి అం పుం. డదుత. 

చిక్టిదము. సం. ఏణ, (అ, ఆ. అ మిక్కిలి తడి గలది, 

చిక్టీదుకడు, సం. వి, అ. పుం. చంత్రుండు. 

చిగరుగోరు. బే, వి, జుట్టుముడి బిగించుట కువమయో 

గించుసాథనవిశేషము, “సి చిగర నోళ్ళ ను జాలు 

(బ్రా) వణ. 'లేంతది, “వ. అనంకరంబ చిగుద 
ముదురునుం గానిని డుఫు వెడల్పుం గలకదలీవలా 

శంబు, +4౪” వార ౨, ఈ ౧౨% స్వా, ౧, ఆ. 

*ం. 

చిగరు"పాదువుజషేోదు. ద్వ. వి, (చిగురు వై దువు+ 
బోవ మన్గ్శ భుడు. 

ఠి 9 we సిగ నిక్కంగా వేసి కదలిపూరేకులు గానం చిగురుంగొమ్మ. జే, విం (చిగురుళకొమ్షఎ లే(కకొమ్త. 

జెంది మల = ఏ, అ, (za 

చిగిరించు. జే. అ, క్రి" l. చిగురు వెట్టు. 

దంభా సేత వితీర్ణీతోయములు రన్యం దొట్టి 

వాట్టస్థిక, స్తంభంబుల్ చిగిరించు చున్నవి యనన్ | చిగుతుంబోణి = చిగుశాకుంచోండి. స్తీ 

“47 అము, ౨, ఆ. 3౫; 2. వర్షిల్దు, “కం వన 
చెలిం గని లో దస్యులం జిషిరించంగంజేని న పతి 

చిక్క_వడం బనుల్, తెగి చేయక తాశే దిక్కు గ 
నడతు రశంక నల్లికొని దుస్ఫచివుల్.”” ఆము. 

ళ్క ఆ, ౨౨౨౮ 

చిగిరింత. దే. వి. (చిగిరించే ఛా కృణవికేవమా. 

“కీ సగము దుమ్తునం బూడి చిగిరింత చా 

మూూయం బెంయగిననూలతి పొంత రచొటీయలంి 

ఆము. జు అ ౧౫. 

చిగురాకు, చే.వి. (చిగురు ఆకు) లేతయాకు, “సీ 
చిగురాకు: చొగరాని వెలంగి యొలుంగించు పీక 

నికాయములకు 'బెదరి బెదరి.” వక్రం ౭, ఆ. 

౬౦. ఇళ్లే: చిగురుటాకు, పారి, ౧, ఆ. గేలి, 

చిగురాకుదిండి జే. ఏ. (చిగురాకుషాతిండి) కోయిల. 

“పీ చిగురాకుందిండ్లవల్ణవ మంట శెనంగువల్లవ 
మంటవమున నిల్వంగ నునిచి.” చంద్రా. 5, ఆః 

౧౯౧. 

చిగురాకుంబోండి. చే. ఏ. (చిగుదశాఆపచాపోడిం 
చిగరువంటిమృ దుక రీరముగల స్త్రీ; స్త్రీ దళాః 
23 Oe ౨ర ౧ 

చిగరాకువిలుకాయడు. చే. ఏ. (చిగురు ఆకు4ఏిలు 
కాడు.) మన్శ థుండు, “కీ చిచరాకువిలుకాని 

చేతిచకృమురీతి, +.” శశాం 3, ఆ. ౨౦. 

చిగురు. జే, వి. 1. చల్జవము. “గీ, వట్టి మ్రాకుల( 

జిగుచలు పుట్టునట్టు.” విక ౧, ఆ ౧౧౨ ఆం. 

“శ్వా | చినరుంబోండి అ చిగు కాకుంచోేయడి. 

సా 0౧ ఆ, Nc. 

ము చిగురుం 

బోండి...” కళా, 3, జ, ౧౩౧. 

క్క నెల 

రమేఆులలోం జిల్లులుర జిలుకులం నాడుదురు 

మునులచిగురుంబోణుల్ వార శె ఆ. 32౭ 

నెషః క ఆం ౧౯౫ 

చిగురుకొను. జే అ క్రి. (చినవశకొను) 1 

పుట్టు, అంకరించు. “కీ సాగనునగవులు మొగ 

మున జిగురుకొనలలి చంద్రా, 3, ఆ ₹౯రా 

2, ఎజ్జనగు, “చ. మగం డవరాధిమై కుచము 
మక్కు_వనంటం గటాత్షమాలికల్ , చిగురుకొనంగం 

జూచె నటు చిజ్జునంగోపమః తోడ, గంధం 
౧౬౦. 

చిగురుమే. దే, ఆ, శ్రీః ఓ చిగలొత్తు ఆం. భె 
ద. కి; 2. కలుగు బయలుడేయు. “గీ,..చిగిరి 

చెం శంపుజిగి నింపుచిగురుగుంపు” ఇందు, ౨, 

ఆ. 3౮ లే. ఎజ్జికగు, (చూ. చినర్చు.) 
చిగురువిలుకాండు, దే. ఏ. (చినరు+విల్లు + కొడు 

మన్మథుండు, కన్ అన్ను తలమిన్న క్రొ మైజుంగారు 

చూఫు, చిగురువిల్కా నివాక్టూపుం జెనక నోపు” 
సె. శకుం. ౧, ఆ ౧౬౨. 

చిగుకెక్కు.. దే. ఆ. (క్రి * (చిగురుశఎక్కుఎ. వాసి 
క్కు, “ది ఎడవక జంగమం చేవస్తువైన 
నకుగ కుండిననొట్టు నడీిన లేదు, అనినచో నా 

యొట్టు నఖిలంబు వినంగల దనకని గర్వించి 

దండితో గంట,'మొగసాలం గట్టించి మ్రైోయించి 

కొనుచు, జిగురక్కియు న్నా (డు, ద్య 

భల్దా. ౨, ఆం ఎర, పు 



చిగు 

చినరొక్తు. దే. అ క్రి, (చిసరు4ఒత్తు) 1. వల్డ 
- వించు. “గీ, చెషవే కరుణాలక చిగురొ త్త. 

భార శాం గే ఆ సరల; 8. కలుగు. * 

మొగముశం గయ్యపువేడుక, చిగులొ త్త... 

భార. దో. ౧, ఆ గక. తె అనురక్రమగుం 
దు అలరినప్రేమ వెన్నెలబయళ్ల జెలంగుదు రట్టి 

చేసవిన్, మలయపుగాలిరాకలకు మాననముళ్' 

చిగురొ త్త దంవతుల్ * ఇందు, 3, ఆ. ౧౦౨. 

నారి, ఉం రి, ఈ ౧౯౨. 

చిగుర్కొను = చిగురుకొను, (ఆలిశయించ.) ఆము, 

౧, ఆ. ౮౨ (వ్యాపించు ఇందు, ౫, ఆ. ౧౮౨. 

చిగుర్చు = చిగురుచు. (ఎజ్జనగుఎ “మ, . ,కస్తోనల్ 
చిగుర్పంగ వేేశపియింఖెన్ , .,*" జై. ర, ఆ 

రం. 

చిచ్చేజ. వై. ఏ. (సం, శుచిః, స్తా చిచ్చీ. &* 
కిచ్చు.) అగ్ని. “క మెచ్చిన మచ్చిక కలిగిన, 

నిచ్చిన సీవచ్చుం గాక యిచ్చ నొరులకుంళిచ్చు. 

గడిొనంగ వచ్చునె చిచ్చజరూ వచ్చువడినళివు 

నకు దక్కన్.” భాగ, లా స్మం* ౨ర౬. విణ. 

ఆగ్నిమయము.” భొర. విరా, ౫ ఆ. ౧౪౩. 

చిచ్చేజకంటి. స వి (చిచ్చజచాకన్ను ఇ) 

శివుడు. “సీ, కొజంత గానీక చిచ్చజకంటివెంగ+ 

గుజుతుగా విలువికై గజ చినాండలోఅచ్చ- బాల. 

౨౦౧ 

చిచ్చేజవిడుగు. ద్వ. వి. (చిచ్చఆజకిడున అగ్రి 
విడుగు. భారం విరా. ౫ ఆ, ౧౪2. 

చిచ్చేఆము. ద్వ. వి. (చిచ్నజ+అము అగ్నే 
యాస్తము. భా. రా, సు ౫౨. 

చిచ్చి. చే. అవ్య. బిడ్డలకు జోలపాడునపుడు పీడా 
పరిహారార్థము చెప్చంబకుమాట. (శ. ర్ఫ 

చిచ్చీ చే. అవ్య. (తీ4చీ)9 L ధిగర్భ కము. “క, 
లచ్చన 'మెజుంగనికవులను, జిచ్చీ రుని. సుకవి 
వరులు చేవట్టరు గా.” కవిజ. అవతారిక. ఈ; 2. 
చిచ్చి. (ఈ ర 

చిచ్చు, వై. ని. (సం, శుచిక ప్రా చిచ్చీ. క. కిచ్చు) 
వే ఆగ్ని. “ఊం అచ్చట లోక మంతయంను 
నక్క టికంబున నుమ్షలింవనీ, చి చ్చు చొరంగం 
బోక మది చికళ్తాందనంబున నియ్యకొవ్న నా, 
కిచ్నటం చెచ్చి ని న్విడుచు టెంకేటి పెద్ద జభున్య 

క్ర 
కః 

i014 

క్ 

చిచ్చేపిడుగుః ద్వ. వి. 

చిటచిటమను. చే. అ. క్రీ" 

చిటచిటలాడు. డే. అ. కీ" 

“చిట 

వృత్తిచే, నచ్చట రచ్చ శకెక్కు_టకు నాజడిపోకకు 

నోరు మెఢీలీ.”"నిర్వం లా ఆరాగా 2, తావముం 

క సి. ఈ వెం ద్రుకలు వట్టి యాడ్చినయీా చేయి 

తొలుంతగాం బోరిలో దుస్ససేన్కు తను వింత 

లింతలును తునియలై చెదరి రూపలీయున్న 6 గని 

యాడు కాటుంగాక, యలుపాలC జొనువడునట్టి 

చిచ్చే యది...” భార. ఉద్యో. 3, ఆ౧౧౭. 

(చిచ్చు+కిడుగు ఆగి 

పిడుగు “గీ, ,.ముచ్చు దొరకోలునన్నాసీ చిచ్చు 
వీడుగ.” వృబఃధథ. ౭౯. 

చిచ్చేబుడ్డి, ద్వ వి. (చిచ్చుచాబుడ్డి్ర) ఒకరకపుచాణ 

సందే. (శ. ర 

. చిచ్చేజ = చిచ్చజు, అచ్చ. య. ౬5. 

చిచ్చుఆపిడుగు = చిచ్చుపిడుగు. “చ, ,.చిమేఆ 

వీడు ట్టు లట్టడరి శూరులమొడక్తము నుగ్దునేసె 

టన్.” భార. విరొ. క, ఆ, రా. 

అ క 
చిచ్చు కః సం* విం కః త్త వైశన్యము. 

చిటచిట. దే. వి. (శ చిటచిట, ఈ చిడుచిడువ్వుఎ 

l. శకాయిననూ బె మున్నగు వానియందు నీటిబొట్టు 

వడంగాం గలుగధ్వని కనుకరణము, “సీ, నఖ 
ము ఖాోోజ్లి తవరాజ్డుఖముక్ర క చాహ్నాంబునటిము 

దీప సుతా బపలు = చెలుప.” అము, ౫, ఆ. ౬౦; 

2. మిడుంగుణులు వెదరట లోనగుచానియం 
దగుధ్వని కనుకరణము. “క. కటళటము లదరం 

గన్నులం జిటచిట నివ్వుకలు చెదర,,,” &. రాం 

౭, ఆ, ౧౨౫ రొ వి సి ఆ.౧౪; రె. జ్వాలలు 

లేచునపుడును చెట్టు మొదలగునవి కాలునపుడును 

గలంగుధ్వని కనుకరణము, “క, సట లూడ్వం 

బడిన కేసరి యటువలె: గేసరి భయంక రార్భటి 

దిక్కు_ల్, పెటిలివడం గన్ను గోనలం, జిటచిటళిఖ 

లెగయ ళిఖరిం జేకొని వైవన్.” సమీర. ౧, ఆ 

sey) 

(చిటచిట+అను) 1. 

మండివడు, మిక్కిలికోవగించు. (శ ర్ఫ్ర; 2, 

చిటచిట అని ధ్వనించు. “క, *+రగిలెన్; జిటచిట 

మనుచుక్వని,..” రా, వి గీ ఆ, ౯౮ 

(చిటచిటలం *అడుఎ 
1. మిక్కిలి కోవగించు, “చ సట లిట మాన 
రోరి వారి సర్షమయుం డటె యంచు. బట్టతో 6 
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తీటచిటలాడి యందుం గనంజేయుము నీ వని|చిటీక. వై. వి (సం. ఛ్రోటికా. క. చిటికె. త. 
ద్రైత్యుం డాడినన్, బటబటజాలికంబ మిరుచా చిటీశకై్మ_ఎ 1. See 

యలు గా నరసింవామార్తివై, కుటిలనఖాగ | _ శేక్చచేయుధ్య్వని. “మ .బిటిక చై చిన ర 
కుంచికల గ్రుచ్చవె వానియురకవాటమున్.” | పారువనములక్ జేకానుకల్ సేయుచున్.”” వేం. 

పారి, 3, ఆ 3౨, 2 చెమట చర్మము వంచ, ౨, ఆ, ౧౯౨; 2. మిక్కి. లికొలది కాలము * 

తాపమునొొందు. వ్యవ; నాశరీ5 మిపుకు చిట ఆం. భా. క. 5౦. 

చిటలొడు చున్నది. చిటీకన. వై. వి, కనిష్టిక, “ద్వి. కనువట్టునల చిటికన 
చిటపెటు చే. వి, తాళమును చెలుపుటకు పీ ప్రక్క. వ్రేలు గొలుచు. ద్వి, పరను. ౭, ఆ, ౫56 ౭. ఫుః 

తీగలం మిటువపుడు కలుగధ్వని కనుకరణము. | చిటీకరించే. వై. అ. క్రి. చిటికజేయు. (చూ. 
“కీ గోటు నూనంబుగాం బాటలోవలం “గేల టికీ చిటికరింళ 

చెట దాళంబుఘటన నడుపు” వైజః ౧, ఆ చిటికరింక. వై. వి, (చిటికరించు థాం l. అత్యల్ప 

౧౧౮౫ కాలము. ఆం. భె, కృ. 30; 2. చిటీక. (ద్ర. 

చిటపొట, చే, ఏ. 1. చినుకులు కాయలు మొదలగు శర) 
నవి రాలుటయం దగ ధ్వని కనుకరణము. “క. | చిటికాండు. కై. ఏ. (చిటిశకాండు) ఓ చిన్న 
అటమున్న మొనలు బలియుంచుం జేటకౌజముని వయసు గల సేవకుడు. (కొగిలంబులన్) “కం 

పాటపాొటం జేనుకులు వడం జొొచ్చుట యాది నిగనిగనిమైండినొలునులు, నిగిడింపుచుం బట్టినట్టి 

౨ శకభాం ర, ఆఅ, ౮౬ “ద్వి చిమిడి నిద్దపు(జిటి కాం; డృ గణంబు చెంటరా విభు,శ్వ 

కాయలు ేలం జిటపొట రాల” ద్వి. వారిశ్చ.| గణికుం డీకీంచి మెక్కి. చక్కిం జనియెన్.” 

ఫూ, ౨౨ర౬ వ; 2. ఆకులు తినుటయం దగు రావి, 53, ఆ. ౫% విణ, చిన్నవాడు. (శర 

ధ్వని కనుకరణము, “క నటనపరశేకిపా,క ఈున్ఫుట చిటికె. వై ఏ. చేతినడిమి చ్రేలిని బోటన్నమే లితో? 

యవనిక లన మొగుళ్ల ఫొదివెకా భూభృత్తటు. జేర్చి చేయుధ్వని. “చ...చిట్కెవెసి,..” 
లనవి దూకు దిను చిట్కఫొటరవములు చెల వాంసం, 3, ఆం ౨౧౬ బం బాల కీ జావెేశేషముం 

దాళములచవ్వుడువనై,.” ఆము, ర, ఆ. ౧౧౫; “స్మ షలకలం చిటికెలు కీచుబుజలు,” వొంనః 

3. (ప్మణ యకోవము. “ర, కుటిలకటాక్షవీక్ష 3, ఆ. ౧౪౬ 

ఇముం గోమలనూక్నకపోలరాగముం, జటుల | చిట్రిశిన. చే. వి. కనిష్టిక. “చ. ఇటు తగునయ, 

సమంచిక భ్రుకుటి నంవళనంబులు జూచువేడు విఫ్రు డ వహీనగుణాఢ్యుండ వీవు సీస చ్పేమిటే 

కన్ జిటపొట ేంచె రాజు సరసీరుహ నే త్రకు కిటువంటిగొష్టము శమించునె మజ్జ్ఞనకండు 

లో నష ౮ ఆ కు. వెన్నం ద;క్కటిజను లేమి యం, డ్రు, మదిం 

దిటాలు* దే వి, చిటచిట మనుధ్వని. (దీనియామే గాంతయె కల్లిన నగ్నిసాశ్నీ గాం జిటి"కెన పట్టి కాక 

డికరూపము చిటాలు చిటాలుఎ) “వ,.,మిటా| వృథచేయుట ధర్శమె కన్యకాళ్వమున్ భోం 

రంపుః గటారంబుల: జిటాలుచిటాలంనం దుటారం ఈ, ఆ. ౨5౩. (చిటీకెనవట్టు అనగా నిచట 

బడర హుటాహుటిం బటావంచలుగం దజుముచు పాణి గవాణముచేసికొని ఆని యర్థము.) 

=” అచ్చు యు. కెజక, (శర పాం విణ | చిట్రిశెన వ్రేలు. దే. వి. (చిటికెనశ వ్రేలు.) కనిష్టికం 
తుదిది చివరిది. వ్యవ చిటాలుక్ మ్మ. ఆం. భా. డి. ౧౪౦. 

దిటి. చే. విణ, (క. చిట) 1. చిన్న. “ఉ,, కట్టు] చిటిశెనబొద్దులు. దే. ఏ. బ. (చిటిశెనశ బొద్దులు) 

కొన్న చిటికమైలచీర తగంగ,..” శుక ౨, అ. కాళ్ళ చిటికెన వ్రేశ్లయం దుంచుకొనుభూషావిశే 
కెలాజ; 2. సుందరము, “క, ,.నీ కిపు డొాబంగరు పము (శర) 

చిటి పాపచెలిను పాటిలవలదే.” అచ్చ ఆర, 3౨; | చిటిశెలిడు. వై. అ క్రి. (చిటికెలుగాఇడుఎ చిటి 
3. సన్నము. ఉదా:జాచిటిచాంయ (క ర కలు'వేయు. “గీ ఏ ఏమ మాటాడికను నుతియించు; 

గాగ 
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మిగులం, జిటీకెలిడు జృంభణంబునం శేరి దివిజ 

వైరి కగదారి యిచ్చకదారి యగుచు దశా, 

౨ అ ౧౨౧ 

చిటి గర. జే. వి, (చిటి4గార చిన్న జాలియింగుదిశ. 

వొంన. ఈ, ఆ, ౯. 

చిజిగొట్రై. జే. ఏ. (చిటి4-గొద్రై) చిన్నజాతిగొ టై 
చెట్టు, వాంస, శ, ఆ. ౧౧ 

చిటిచా,వ చే, వి, (చిటిశేచొవు వట్టువలె 
మెత్తగా నుందుజమ్లతో అల్లినచాంద (బా. 
నన్ననిచాంప శం ర్ఫ “సీ. బాలీనురకనంపు- గలు 
బొమ్మలు చిటిచాంలు వెడందవించామరములుల” 

రసిక. ౧ ఆ. ౬౧. సురా. ౧౦౬+ 

చితి శాళము. మి, వి, (చిటిషా తాళము) వాయించుట 

క్రవయోగించు చిన్న తాళము. (మ్రా,నితోం జేసిన 
తాళవిజేవ మని. శ. రఎ “సీ. చిటిశాళములు 
చంకపుటిక నొక్కొ-కమాటు గతిరయంబున( 

దాశి కలసీ మొబయల” అము, ఇ, ఆఅ, ౬ అం 

భా చ గిలి, 

చిటిపాటి. చే. ఏణ. (చిటిశాపొటి) 1. చిన్న. “కా 
చిటిఫొటినవ్వులు 'కనుంగవం బొటనురిలన్ , ., శ్? 

సా 9, అ ౧౮౫% 2. అత్యల్పము, (శ. రఎ 

చిటిచొట్టు. దే. విణ. (చిటిషాబొట్టు) 1. ముశ్రెదు 
వలు అక్షతలు మొదలగువానితో ధరించుచున్న 

బొట్టు. “సీ, కాకీ రతిలక-రేఖాచధ్భ్యమునయందు. 
బుణ్యంపుంజిటిబొట్టు పాందువజిీ చి””కాళీ, 3, ఆ, 

౨౧౨; 2. దృష్టిదోమపరివో రార్థము చెట్టు చిన్న 
బొట్టు ళ్ + శేళివనాంశరలత్షీ బోటియి, మసీ( 

జిటిచొట్టు పెట్రె...” రాజ, చం ౨ ఆ ౧౧౯ 

చిటిబొద్దు = చిటిశనబొద్దు” ఆం. భా, ద్వి, ౨, 
ఆ ౧౫౧. 

చిట్ముటి, దే. ఏ. వృజవిశేవము. వాంగ, ర, ఆ, 

౧౦. కాళ. 3, ఈ ఇగా. 

చిటిముడి. డే. ఏ. (చిటిశాముడి) దొంగయిళ్తు, 

మోసము. “క, విటతాటకి యనులం చెయు, సట 

లంబడి సొక్కి. సొక్కి_ సదమదమై తా.నటునిటుం 

బోవను జాలక చిటిముడిచేం గాను కెల్టం జెల్లగం 

గాలీ కన్ లో మల్హా 9: 3, ఆ. ౧౨ 

చిటిము_క్తెములు, ద్వ వి బం (చిటి+ము-త్తెములు) 
ఒకజాలళి నన్న ధాన్యముః (క. ఈ) 
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ses డే. నః క". (చిటులుధా. సే) క్షే, 

వెడంనొట్టు, కక చటులకరనురబాణ్యో,ద్భటనఓన 

వటు చళావతాపాగ్నిశిఖన్ ౩ జటివర నికఫో 

శాళిన్, బెటిలింతుక చానిమనసు బిగి జిటి 

లింతున్ *” చంద్రా. 3, ఆ. ౮౩; ర్తి చెదరంగొ ట్టు, 

“చ మన శనుర క్షి హెచ్చ నిదెమం దని 

కంఠము గొాంగిలించి నిక్కినఫణి రాజవల్లి యొణరీం 

నింవయగనో యనం బూగముర్ భరం,బునం బడు 

మట్టే జెజకముత్తియముల్ చిటిలించి తద్ర, 

నంబనిశము వండు నంతికతలాంతికం జూర్జ్మము 

చేయు నవ్వరిన్ ఆము. ౧, ఆ. ౭0; ల. ముడు 
వలు వడంకేయు. వేం, మా, ౧, ఆ. ౨౩౦. 

“వ,,,.వంచశర వంచశాఖామండలిక 

పుండ్ర కోదండదండంబునందు-డి చిటికిలివడు 

బటువు కట్టాణీము త్తియంపుంబూసకరణి, భ్ 

చం. రా, 3, ఆ. ౨౫; 2. మిక్కిలి కోపించుం 

“క, కటములుం బెదవులు 'నాస్కాపుటములు 

నదరంగ మేనుపొరిం గంపింవం,ళిటిలివడి మండి 

యొవ్వం,డిటు నిన్నుం జేనె ననిన నిట్లను నది 

యున్”. భె, రా, అర ౧ 2౬౬. రీ. గర్వించు. 
“గీ తగవు వినంజాల కేల మో తం డ్రియట్లుచిటిలి 

పడుచన్న వాడవు చెడం దలంచి” భా. రాః 

యం. ౧.౨౯ 

ద. దే. ఏ. బె. (చిటి+ వ్రేలు కనిష్టీకం 
సి. చిటిివ్రెలివూస వై ఘటియిల్టు పెడవట్టుచిముల 

నురియడా లుమ రముగం” అము, ఇ), అ. ౮౦ 
నాచే 

ఆం, భె ద్వి* ౧౪౦. 

చిటుకను. దే. అ క్రి (చిటుకగాఅను) ఆల్పధ్యని 

యగు. “క. చిటుకనక మాంటుముడయణగిన,, ల 

విప్ర. రో, ఆ. ౫౭. ఇట్లే: చిటుకుమను, చిటుకు 

రను చిటుక్కు_మను. “కం వినునెందుం జిటుకు 

మన్నను.. రాధికా. 3, ఈ ౧౬౫ “గీ చీమ 

చిటుకురన్నం జిమట జిఆన్న, నెదుర మూషక 
అనాలో ల్ 

ములు 'మొదలుకొనిన, నిదురలేక భూమినిర్జరుం 

డాలించు, నవ్వు డబల 'కాలిచప్వుడనుచు.”” వేం. 

వంచ. ౮, ఆ. ౧౪౭. “క. కొననోరం దీసి 

కాటుక్కకనునీరు చిటుకు. మనంగ గడమోటుచు 

వంచినకల యొత్తక యుండెడు, నన్ఫతోదరి 
స సాం క, ఆ, జి, ' 
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చిటుక, జే. అ. క్రీ" చిటికలు చేయు, ఆం. భా, త్స. 

౧౩౮ వి. చే అల్పథధ్వని కనుక రణము. (దీని 

యామ్రేడికరూవము. చిటుకుచిటుకు, చిటుకు 

చిటుకు. “*చ. ..కన్నుంసోనలన్ బొటపొట 

రాలునశ్రుకణముకొ కొననోళ్షను మాటిమాటి 
కిన్ జిటుకుచిటుక్కునక్- జెదరం జిమ్సుచు., =” 
రఘు గాథరామాయణము. ౨ ఆ, ౧౨౯; 2, 

నరనము! (చూ, చిటుకుళాండిం 

చిటుకుపొటుకు, జే వి, చాన ెలిగినవీదవ వృమషో 

దులనుండి నీటిబొట్టు వడునవ్వుడు కలుగుధ్వని 

కనుకరణము. వ్గవ;ఆ= చిటుకుపొటుకన  చిను 

కులు వడుచున్న వి. 

చిటుకుపొటుకుమను. బే, అ. క," శిటుకపొటుకు? 
ఆను.) పలుకు. వ్యవః==వా(డు చిటుకుపొటుకు 

మనక యున్నాడు. (శ. ర 

చిటుకులాండి, చే. విణ, (చిటుకులుాఅఆ-డిష సరను 

రాలు, రసీకుగాలు! “క. అని చిలుక "లేనియలు 

బోరనియడుజ కివాన వెలిసినటువలి- బలుకం 

దనయంత నె తొ నిల్పిన,విని కోదుటిచిటుకులాండి 

వెన నిట్టనియెక్ ఎ శుక. ౨, ఆ. ౨౯. 

చిటులు. జే, ఆ. క," 1. నీ:టలువాలు. “చ చిటి 

లినగందముం దథకుంకెంచను చ్రేలురుమాలు, ప 

శుకం ౧, ఆ ళం 2. చెదరు. “చ వబుతర 

విక్కమస్ఫ్సురణం చాకుపకంబులు రండు! 

బోరయాం, జిటిలిన విన్ఫులింగమఃలC జిల్లులువోయొ 

నభస్థలంబు. , శివరా. ౧, ఆ. ౯౦. 

చిటులుమే. డే. స. శ్రీ" (చిటులుధా. ప్రే) పోం 
గొట్టు. “ళ్ళ ఆటులు పృణమిర్లీ దివిమ,త్కు-టిలా 

లక రాచతబసీికొమురుం గని బలాజటులా వీ*కిం 

దాలిమింళిటిలిచి యే ఇవు డొక్కా సిగ 
వేయింతున్ ౨” కళకు, ౧, ఆ ౧౭౩౨. 

చిట్ట. చే. వ. చిటిక. “ళా...జింక ల్బు_క్రిగొనంగ 

చేమిటికిరా చేచిట్టి మ్రాయించి యా,తంకంబుకొ 

ఖఘటియించితి...” వారే. ౧, ఆ. క; 2. చిన్న 

పొద, “చ. వగడపుంజిట్రలక్ మనికివట్టుగం గట్టిన 

వట్టజీనువుల్ ... వను, ౧ ౧౮6౪; 8 

వేద్మపృళ్నములలోని య ధ్యాయముల 

యొక్క_యు న ధ్యాయకులలోని బుక్కులు 

మొదలగువాని యొక్కయు క్రమము జ్ఞ క్షికి 

AVI చిట 
రు 

వచ్చుటడై కూర్చంబడినవదములవరున. ఊదా: 

నమ_స్టే నమో హిరణ్యభావావే నముస్సహమా 
నాయ. .*పుష్పమన్ని రార్టీయు రసౌవైకవన్న్ 

॥ యజుర్వేదము. విణ, కల్పితము. వ్యవ 

ఇది చిట్టగా నున్నది, (శ, రు 

చిట్టంటుచేంశలు, చీ, ని. బం ( చిట్టంటులుశావేంకలుఎ) 

విలాస చేష్టలుోద్వి, = వై కేమి, వపరవు శామంధర 

వడి జేంగుచెంచి, చిట్టంటు చేతల? జండు దట్టు 

దట్టుటయుంగట్టల్క రామం డాళాష్టుంబువేక, 

నడిచిన నొక్క_కా లవ్వుడే వితీ౫.” రం. రా. 
బాల. ౨౧. పు. ౧౧* వం, జక చ్చింటువేంల 

సిస్టశే లెడలించి చలికించ నల్టనం బలుకుటయును.” 

భో. ళో, ఆ. ౧౦౯. 

చిట్టంటులు. చే. వి, బ. (చిట్లిశఅంటులు) కఖదంక 
తఈశాదులు. (వృర్టియం దేకవచవాంకము. 

చూ. చిట్టంటుచేంళలుఏ “గీ. ఆంకళంతకుం 
జ్చింటు లంటి యంటి, చెలువలక యావనను 

విందుసేయ మన్న నూన గుణాబద్ధు మన్న ధమర్శిక్ర 

సిర్ధు;రు చిరరనవృద్ధు నాయనిరుదుం జాచి.” ఉ, 

వారి. ౫ ఆ. ౧౮౨ “సీ. పారవశ్యదముతై 
చదరంగ చిట్టంటులం జనవున గనయంబు సడలం 

జేసి... విక్ర, 5, ఆ ౨౨ఏ. 

చిట్టకపుదనము. దే వి (చిట్టకమశాకనము.) బరి 

హాసము. “గీ. కచ్వురము గుల్క్కుక మృుబాగాలం 
మడుపు, లతివచే నిడి తా నవి యందుకొనియెం, 

జిట్టకం పుందనాలకుం జేయి సాంచి,విడెము "పెట్టు 

ననంగ నవ్వేళ విభుడు.” రామా, ౪, ఆ. ౧౬౭" 

చిట్టకము. చే, ఏ. 1. శృం గారచేన్చ. “ఊఉ. ఇంతులు 

కూడి చిట్టకము లిట్లెనరించగ నించుశేనియంన్, 

వింత తెఆంగు లేక ధరణీధరముంబలె నున్నయా 
దృఢ స్వాంతునిం జూచి...” వరమ 3, ఆ 

౧౯౯; 2. లీల. “క. నీకొడుకు నీక యుంచ్చితిం, 

మెళొనుము విరించిచిట్టకాలకు లోనై, ఉం 
వారి. ౨, ఆ. ౧౮6౪; ర. కవటము. “డం 

లోభపుం,చొం దన్భతంబు చిట్టకఫుంబోకలు 

దబ్బజ లౌర క్రీ_ర్ణిమి,న్నందిన బేంక పొఖ్యసచివా 
(గృ జిక బరికించి చూడలన్.” పె. శవం. ఇ, 

ఆ. ౫1౦. అము ౨, ఈ ౯ ఆం. శే, 20; 



చిట్ట 
డీ వరినోసనము. వ శకరి, ౨, అః 22. స్వా, 

వ; ఆ, ౨౮ 

చిట్టచివర. బే. వి. (చివరఢే చివర తుట్టకుదం(శ ర 

చిట్టడవి. ద్వ= వి. (చిట్లి+అడవి) తువ్పయడవి. పి, 

శకం, మీక * ల 

చిట్టడుగుక త్తైర దే. వి (చిట్రిశోఆడునడక తెర 
సాములో నడుసపలు వేయుక్రమములలో 

నొకటి. చుబుధ, 2౮, 

చిట్టతుమికి. చే. వి, రావణవృతుము. (శ ర) 

చిట్టమిడి. జే. ఏ. (చిట్టమిడుచుథా చిటిక జేయుట: 
ళం ళు = గా వ, . ,అమృనీం దృుండు వారి౫వక్సంబులకుం 

'కేయు వాత్సల్యంబునకు నద్భుతంపడి యంగులి 

స(ోటనంము శె నచ్చిట్టమిడికి నాలేడికిల్లులు 

బిట్టు 'బెదరి చెదరి చేయాక వటిచిన,.. వార. 

౧, అం కి, 

చిట్టమిడుచే. చే. అ. క్రి. (చిట్టశోమిడుచు చిటిక 

"వేయు. “సీ సకలాంగకంబులు జోదుకోం బుల 

శ న కి కిచి చెయ్యొకించుక యెత్తి చిప్టమిడిచి” కైష 
౧, అం జీ. 

చిట్టలు. డీ. పి వం అళ్చర్యము. కక ముని నాథ 

చెప్పం జెక్టలు, మనయనికుద్దుండు నిన్న మను 

వలు గొలుపన్ ,డనయింట రాత్రి చెమది,నునికి 

౫లిగెం బిదవ నున్నయనికిన యడగన్ ౨” ఉ. 

వారి. ౬) ఆ, ra? విం, స అద్భుతమైనది. 

“'ఊ...నీదుమవా_క్ట్య మెెందయుం, జెట్టలుగాటె 

జన భార. ఆక, గ్, ఆ అలి వె. కర నాని 

వ_రనము చెప్పం జిట్టలు, , ౪” నిర్వ. ౭, ఆ. ౯౯. 

చిట్టా. హిం. వి. డినపులెక్క.. (శ రు 

చిట్టాను. డే. ఆ, క్రీ," (చిట్టి+అడు-శ, రు J. 

సంచకించు. “కా. ఆచేళకొ గినుకకొ యుగం 

ధరుడు హాహాకారముల్ వర్షంగా, నావైరిక్షీతి 

పాలకి కముని బవ స్టానుసం ధా నవి, ద్యావై దు 

ష్యధురీణతావ్ర ధిత బావశ్తక్రి గూళత్చెక్- సురథ్, 

న్యోవీధిక్ వినుతించం దగ్భలము గొందుల్ దూరి 

చిట్టాడగన్ "చంద్రా, క్క, అ. ౧౧౧, పీ, శకు . 

౨,అ రా 2, తవ్వ్రుటడు గులు కోయు. ర్ట్సీ 

ఖా లా దన చిట్టాడునా(డు నాచిటికెన వై, లట్టు చేతులా 

యంపి మ. ద్ద్వంజిన్న కూనం” సాం వ తుం ౨౬; 

3. చలించు. “క, కందోయి చల్లంగా నీటు, 

1018 చీటి 
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గందోయి నృపౌల లెన్సగా నిశ నొకమా,ఆం 

దిఆముందజ నీ వని, చిందజవందజల గుట్టు 

చిట్టాడంగ న్ సా, 2, అ, ౧౫ శుక. ౧, ఆ 

౧౧౭; డీ, చనరించు. “శా. గాంగేయాదులు 

వీకడక్ నిలిచి వేడ్కుం జూడంగా నర్వ సేనాం 

గాంగంబులమోద గాలియును జిట్రాడంగక్ 

శీను లీకం గాొంతేయుల చాంకి...” భార 
ఉద్యో. ౨, అం ౨౬౮ లీ. అతిశయించు. “కః 

దితియును నిషిదకర .సీనిక మదిలోన సీగు 
థ -శ'థి జా ౧ 

చిట్టాడఃగ చానడవదర యగుచు.. భాగ, 

3, స్మ్యం. ౪౭౨, రంగా. ౧, ఆ ౧౫౨౩౨. స 

శ్రీ చలింపజేయు. “ము. .,రణాథ్నీతియంం 
బీళుఃగుపెంట: చేసిం జెనయం జిట్టా డంగా 

శక్యమే” భార. వో, 3, ఆ. ౧౬౭. 

చిన్నగింజలు  గలయాముదపుంజెట్టు, (శ ర); 
2. చిన్న యాముదపుగింజలచమురు. “సీ, చిట్టాము 
దమన శిర సంటి..,.” ఇందు. ౨ ఆ. ౧%+బ 
చిట్రాముదపుగింజలు. (వాం 

చిట్టి. చే. వ. (క. చిట్టి. 1. సోలలో నాలుగవ 

భాగమైన మానవిశేషము. ఆం. ఫా, డి. ౨౭౦. 

శుక. ౨ అ కర; 2. కలశము. “ద్వి. గట్టులె 
గుబ్రలై కామునివసీండి, చిట్టులె బెట్టులై చెలంస 

పాలిండ్లు. “డి. వరమ కి, ఆ. ౧ర౨ పు 

£0౦0, వం, విణ, కే చిన్నది. “రీ చిట్టికంకుము 

బొట్టుం బెట్టు నెన్న దుటికి,..” చెజ. 3, అ 

౭౨. విక్ర. ళో, ఆ. ౧౬౫; 2. అసాధారణము. 

“వ. అని పలికినవటునిపలుకులకు వార్ష నిర్భర చేత 

స్కుండ్రై వైరోచనుండు. ఆ. పుట్టి నేర్ప 

కొవెనొ. పుట్టక ేర్చెనో, చిట్టిబుద్ధు లిట్టిపొట్టి 

వడుగు, పొట్టనున్న ెల్ల బూమెలం నని నవ్వి 
యొలమి ధరణి దాన మిచ్చె నపుడు”' భాగ. ౮, 

స్క౦ం, ౬౧౮) జంగా 

చిట్టితాళము = చిటితాళము. “ద్వి. అట్టిదకా కంచు 

నవ్రుడు నంబి, చిట్టితాళము వేసీ చేయెత్తి 
యొక్క” పండితా. మహీమ. ౨౮౯. పు. 

CP] దా లా క్షీ 
చిట్టిపొట్టి. జే. ర (చిజ్టిశఫొట్టి శిన్ననగ, క Ves se 

చిట్టిపొట్టి ధరించి రిట్టుని ట్టు.” "పాండు, ఏ2 ,ఆ. 7 ర, 
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చిట్టికుట్ట, జే, ఏ. (చిట్లీ+కుట్ట) చిన్న తొటీమొక్క_. | జదవ్సలు 'మాసీకొనిసోయెడికజి. “ది చేరి 
| 

(వాం | మూంకలునట్టి చిక్రైలు గ ట్రియెగదిన రవముల 
| 

చిట్టియ = చిళ్రై, (చూ. చిట్ర | _ఊూలల్ణ యనుచు” దిష్టి. వరమ ౭, అ ౫౧౬ 

చిట్రీియను = చిభ్రాముం (శ రు) ఫు, వం; ఓ. వెదురుగనుపు, (శ. రు) 

చట్టిం = చిట్టీంయ. (కా) చిక్రైము. జే. వి, (ఈ చిట్టమ్) ఇనుము కాచునవ్వుడు 
చిక: దు. జే. వి. (చిజ్రిశ ఈదు) చిట్టీ కజెట్టు. “క-| వచ్చుముణికి. (శ ర) 
prem ముం శేవవ, వెలయేటికిం "జొరుఫ చిథ్రాలుక, జే. ఏ. (చిట్లి+ ఎలుక. ల చిన్న జాతియెలుక 

తొట్ట. జిట్టి.దులు శా;వల- దజుచు భద్రకాళీ క, చికౌల్య-గములతో శెజునూలు. వాటించు. 
టయ. ఎ** శివరా. 3, ఆ. ౧౦౦. చి, యమున వాక = బిన్లిగములు వారిశ్చుం 

చిట్రీడ, డే, టి (చిట+ ఈడ.) మద్ర ర_క్టణా లి, ఆ, నై,  భెం వ్ 3 ఆ. రాక 

రంగము. శం రే చిజ్తేలకి. ద్వ వం (చిజ్టిశివలకి) చిన్న జాతివలకికో 

చిట్ట జే, ఓ. కవుకు నరిసికవన్నఊోశ. (శరవాా, (శర) 

చిట్టుడుకు. దే, పి. (4చ్పశాడాదుకు. కొంచెముగా చిట్టపొ వ జీవి బం చాల క్రీ డాఏశేమము. 
నుదుకుటు “పీ, రో ధ్ర జ చిట్లుడుకు “వ, ,సజభజురేవలు చింకశొవులు చిట్ట పొట్టు 

వట్టినం బంగి యందు దమా మై యాపు లును గుదుగుడుగుంచంబులం =” భోజళుతా, 

ఆసన వెల జ శికుం, :, ఆఅ, ౧౭౬. ౨౫, కొంచెము 

వెచ్చతై నది. “వ. ,కంకంరఠికంయు గ పినగలిం 

జీళలంంగం:ంను జిట్ట: కుకుం గనువికు సోనయైం 

చినకల చేడ్చి ..” పా. 9, ఆ ౧౩. 

దిట్టుములు. దే. వి. బ. (చిక్ +m oe కే, నీ 

"స్తీ లకు గలుగుచిన్న యు మ్లులు. ను = = చిస్టుము 

లోల్లసీశ్లైం దయివై తోడోం జల కై కైక. 

స్వాం 3, అ. ౧౨౦. విజ, 3, అఆ. ౨౨౩౭, 2 

గర్భిణులకు: గలుగునరు చి. “క చట్ట ములు చర్. 

దొ గను,వట్టికి నిటమౌాంద ధర్న జస Se నిబులన, (డా ' 

బుజ్రైడు నరుచి యటంచున్, సెట్టి జనములకు. | చిట్టీంతకార. చే. వి. ఒకానొకకూరాకులి. (ట్రాఎ 
ఇల్చుడై వడి దితికిన్.” తలల. 3, అ, ౧౦౬ బిట్టు. చే. ఆ కీ?" 1. బీటలుచాణు. “శా, పీపుల్ 

అం, భా. ద్వి, ౧౦౯. చిట్టి పోయసష్టుచున్. “4 శుక, 3,ఆ. ౨౭౭; 

చిట్టూట. జే. ఏ. (చిట్టి-ఊటు చెమ్త. క్ల గ్రామ 2, ఇదరు, “గీ. వమజమిదక్క నొండొకం 'జేల 

నికటంబు గాక దూరంబు గాక, చాటిఫొర గాక చోరజనుల? జిట్టంగ నడుచుట కననుచరిత.” 

చిట్టూట చోటు గాక్క వెల్లికల గాక శ్రీ," చేదల్ 

వేరుపురువ్చ, రాతిపోటును లేని చారాదినేల.” 

ఎలు నీ లం 

బిటపొట్టకాయః జే. వి. వాల కీ డావిశేవను. కనీ 

చీ:కటిమొటికాయ చింతాపచుణుదులు పులి 

మాటలును శిట్టపొట్ల కాయం” ద్రబంధః ఒం ఫె 

చిట్లబొట్లా కాయ. జీ. విం చాల, క్రీ జావిశేషము. క 

చిట్టబొట్లాకాయ  సిరిసింగణావ్తి గుడుగుడు 

రి! గసుంచాలు కుంచెన ఇండి.” కాళీ, డా జ, 23, 

చిజ్లించే. దే. స క్రి, (చిట్టుధా. చే చిట్టంజేయంం, 

భారం hen గ్ ఆ, £0 0; 3. మిక్కిలి కోకించు. 

శ రు వి వృళాంతము “క. ఇట్టయ్యిరువురుం 
విప్రః ఒకు పక్కి ౧౮ 

( ) అకు య లి 

చిట్టూడి. జీ. మి (౪ జ్రి+ఊడి.) a en దమలో,జట్టువడిసి కోరు. లక్కొ-జంబుగ సఖు 

(చా లీ, చి ఖ్రైతింగినం గార్యముకుది, ణెట్లగునో యనుచు 

చిట. జే. వి. కే, ఓక విధ మైనబట్టయంచు. ఆం. భా. నుండ నింతటిలోనన్* భో. 3, ఆ ౨౦౯ 

భా. ద్వా ౧౫౩; 2. నుదుటియం దుంచుకొనిడి | చిట్లుకక్ణు. ద్వ. విణ. (చిట్టుశకదట్టె.) 1. మిక్కిలి 

శేఖ. “వ, .. వెన్ను దురుల వలపులంగొలుపుజేగురు, కోవము గలవాడు. (శ రృ); రై, శఠుండు. ఆం. 

కావిబొట్టులచిక్రైలును, ఓ” చ్రబంధః ౭౮; తి. భా, తృ. ౧౩౨. 
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చిట్టుకొజవి, చే. విణ. ఉజావకారి. జరీ పంచకరుం ' చిడిముడి పాటు. ద్వ విం 

డొ క వళ యకాలయముంను చిన్న = 

చిల్క_ చిట్టుకొఆవిలో కలు. శం ౫% 

చిడికిం జే. విణ, 1. అల్పము, “చ, ,,అంతధకంబును | 

నట్టిరాజ్యముకొ, నొనరగునయ్య యిచ్చిడికికుట్ణోకి 

పెంపుడు ! 

| 
అ 

సీ కిది యేల యేను దీ,నక కిర్భచజేవశాలిథి జిగం 

బులం దృప్తలం జేయు చుండుగుక్  జననుక దీవి. 
బ్రో, చుటయొ కలం( దవళ్వుల “కేల నంవదల్ ఎ” 

భార. ఆది. 8, అ, ౧౦౨ ద. కఠినము “గీ 

చిడికిజంగము వాని ఛాంక్షీించందగు నెల శివరా: ! 

౨ ఆ. ౮౯ “గీ, కొన్ని జీవులు చిడికిణా ల్లాణిీకి 
్రిదుకులనొన్ని నునుపోగ వెన్నెల క 

బ్రదుకు శాప. ౨, ఈ ౧౪౦. (శరం షౌ 

హహ. చీ, ఏ. సం, భ్రమను, తొందర, * 

చిడిముడిం దనయె-టవేం దడిమొ త్తి సాంం౧ 

౪౮ఏ. ఆం. ఫా. చ, ౧౪౦; ర్త కలంత. “డి 

శీంవాసననంబుమై: చికు తోడ, 

శాలి చించవేయుడూలల డిం శ సొ. ౭, 

౧౦౦. ఫు ౧వ; లీ కోవకు. (చూ, చిడి 
ముడివడుల ఓ. అసూయ, ప “నకియా కాము 
నకు రతియును చగ్యోదుకక హీంసయు లోభువకుం 
దృన్దయుం ద్రాణశాయికలు పీఠలకు సీయెడం 

శిడిముడి లే కుండుట చోద్యంబు. ౪ వ 

ఐటీ స = డగ 

చిడిమడివడు. ద్వ. అ. శీ (బిడిముడిగావడుం) 

త్వరవడు. “క. అత్తతి సురఖచరాదుల, చిత్తము 

లని. జూచు వేడ్కం జిడిముడివడంగా, నొతోొరు 

వున నిరదెజంగుల యుత్తమపవీపలను దాక 

నుంకించంగన్ * భోరం భీ, ౧, ఈ. ౧౫౧. 

మార్కు. ౫. ౧౨౨ 2. కలతనొందు. 

(రాముండు “క, అడ లడచి చెమ్తనంబున, 'వెడ 

తెలి వొడం గూర్చి మాట వేర్ప్చడకుండం, జిడి 

ముడీవడక నయంబున్క చనెడమడు వొక్కింక లేక 

యిట్ల్టను నగితోన్.” నిర్వ. రా ఈ ౧:౩౧. భార 

ఆర. ౭, అ. ౧౯౪; 8, “క నడవతెంచి వడ 

ముడిని గని, చిడిముడివడి నన్ను బరివాసించెద 

వోర్కీ యొడ లెజు=గక నాదృష్టింు బడి కెటు 
వోయె దని | వెంటంబడి వడి రాలన్*” సమీర. 
౭, ఆ.,౧.9౨౭. 

గ క 

© 

న్ా క రటర్న. అమలు నాభ జాలని జాసాల దాచాడా చులకనా నాలుకా. యాతన ఎస సా తాన వగనుుాడాానాలుా నును బడోననె దాసా. డాం? 
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కాకు 

చిడుసడువరువులు = చిటుగుడుం 

చిడువ దే. ఏ. 

చీలి. చం. మి ల: స్త్రీ 1. 

చీతి 

(చిడిముడివడు, ఛా 

క్షే, నంభృమము, స అం. భా, ప్ర 

౧౪౦; 2. కలక. “సీ,..చేవకి సీళ్ళాడె రమ 

రమ్మని భోజరాజాతోడ, జెప్పిన వ వ పడె 

మం హమ. డల్పంబువె లేచి,..””” భాగం 

ణం, స్కాం ఫూ, ౧౪౮ ఫెరం డో 3, ఆ. 

౨౦; 8. కోపు. “చ కడ:క యొకిాకలేని 
జలకొాంకలం గాలనీము లోయ జాయలై , చిడిముడి 

సాటుకోం  జెలులః జింకల: శేకసెక. 

సీల్రాం. D9 ఈ, ౧౦ 3 సాగ. ౨, ఈ కణ. 

జ “ర వెడబతునుం జడ 

దారుల, చిడుగుంబో, డున దితుగ వస్త ముకు 

యరుదే =.” చంద్భా 3, ఆ 3౫. (శరుపాం) 

జే, రరర అల్వా సే. 

“ది చిడుగుకు. చే, వి బాల క్రీడాఫశేషము. “సీ “కీ చిడు 
గడు న్నబసోటి వెండు గట్టిన వోది యిల్లీ సయజ్వునం 

శీ ఫ్య క్ర ఆ ఏ3. చందా. బరు లచ్బళ "లు. డ్రా 

౧, ఆ. (౧. 

“మహ్మోస్తగ్ధర, సిరి 

సీ)/గశ్నాలవత్తుల్ చివాగుపువం వుల్ చింద 

రాటల్ మొదల్లా ...” కందు, ౨, ఆ ౧౮౦ 

మర్మ్యస్ధలము! “వ, ,,.మరుంందనం 

బెక్కించి కొనియెద నని దాని కంకింగించిం 

“పీ చేసంకు వట్టుచుం జిదువలు వెదపచు నొరి 
గాల డేశ్రరు నుడికి వడుచు”” దళ. ౬, అ 

౧౫౭. 

చిడుము. చే. వి. గజ్జి “ద్వి. చిడుము గోంకుచు జరం 
జిక్సి_న ట్టుండి”' ది. హరిశ్న. ఉం ౧౨9౫౨ 

పం. అరిం భాం ద. అ_8౯. 

చీక. సం. వి, ఆ. స్త్రీ. 1. చితి; 2. ప్రోగు. 
చీకము, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. కాడ బెట్ట.బడినది; 

2. కప్పంబడినడి; 3. నంపాదింవబడినది 4 

చెక్కంబడినది; ర్, వ్యాప్తము 

'చితాచూడకముం. నం ఏ. ఆ న చీలె. 

శవమును దహించుట 

కేస్పజీ చిన కాస్థాదెక ము; 2, తోను 3. పోగు 

చవేచంట; కే, జ్ఞానము. 

్రీ 1. సె 
స 

చితిక. సం. వి. ఈ గు; 2, చిలి; లి. 

మొలత్రాడు. 
(ప్రో 
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చితుకు. చే. అం శ్రీ 1. పగులు, వ్యవహాకురుపు. 

చితికినవి; 2, వ వ్యవ =ఆల్లము నలుగ(గొట్రి 

ఆ; 

రసము: నయము 

చిత్త, చై. ఏ. (సం, చిత్రా. సూచకం 1 అర్ర శా! 
"నతుత్రము; 2. చిత్తకాశ ర (జం ర వ 

చిత్త 

చిత్తగి స బై" న డ్ర్ (నం, చి త్తమ క్ల చిత్త; 

యినుం) i మునసుంచు. ఆం తెలి వినంత చేను | 

ఇలిపెన నంకేవ్యమునను జిక్తగించి వినుము! 

తెలియ...” భాగ ౫% న్యం 8, ఈ ౧౬ 

వానీవ, 3, ఆ. ౮౯; 2. దయయుంచు. “A 

వంశ మేరీతి వర్తిం+చె చారిలోనం జినిన వారిని" ' 

జనవ రిం జనెడునారి? బేచ్నువే ఇ సస వంద 

ల భాగ లా స్కాం; క్రిం మం! 

తలందు. “సీ... వ వరశేనుని దండె భాను; దలంచి 

స్ట బిల్హణుని స మల్హృజు: జోరు నొని యాడ్ 

ద్ర వేడుక. జిత్తగించి..” కాశ ౧: 
౧ “నీ కలయకుము మా త వ్రపురమున 

నృవపడం టె బుద్ధిసే సెయకు ఫట్షదియద్ధకంక్ర, 

మారయంగ య దంబు గా దండం అ కు 

మే లేమియును జిక్తగింప కుందు.” భార. అశ్వ. 
౧; ఆ, ౧౧౬. భార విరా, ౧) ఆ ౧౮౧. 2. 

ఆలోచించు. “అ. విన్నశన్నకొన్నివింత లెంతయు 

మోకు, చెలువవలయు: గానం చటవడంగు విన్న | 

వించిశార మిన్ని యాకర్ణించిి కొంచె క 
చి త్తగిం చవలయు.” కృష్ణ. ౨ అ, ౧౨౯. న. 

| 

స 

వార్డు 
మెం 

న్న fase 

సీ లబుదుల వళయిమిళ చ తేగి.పి' కుదేలు 
9 ఢా శో ది 

౧, ఈ ౧౧౫; 3. చిత్తమునకు వట్తించుకొన.. 

కయ న క. వారులచె: జి త్ర 

షింద సమయం బని.,.,” కై. ౬; ఆ. ౨౨. కన 

౧౦, నస్యం, ఊడ ౮౩3౦. 

మొక సారి చిక్తగింఛుడు. 

చిత్తజుండుం నం పవి ఈ పుఏః మన్న థుండు* 

చి క్తజేల్లు. ద్వ. వి. (చిశ్తశజల్లు) చితకా | 
కురియండ బాటు వాన *( ఇదెయిం చుక సెపుదట్టము?- | 

కురిసీ వెంట నెనిలిచినోవునుం) శల్య అజర్ వె 

విల్, మ్రోయ: బెల్లగు 
93 గ్రవ్వాడి చాణంబులన్*. భె, రా యు 

౧౦౫౨ విణ అధికము. "సీ, సెల్లుగా వసం జి క్త 

చ త్తజల్లు™ తి గాం | 

Gi చి ( 

వెదజల్దు “ెంపరుల్ బెంపొజునంవన 

క కృష్ణం 3, ఆ ౫. కళొం జఒ, ఆరా 

తడి. చే. వి (చిలు కడి.) కొంచెముకడి. “కం 

మొగు తెబుఃగని బిలుచి క్ర మిగుల నొగిలెం 

గన్ను దోయి సం | ప ౨ అం 

౧౪౦. “సీ, సీందూరలిలకంబు వెమటచి త్తడి 
దా(కి యలిక భాగంబునం దనలుపొనంగ” కాకీ 

౧, ఆ. ౯౦; 2. ద్వ. వి. (చిత్త4కడి) చిత్త 

కా_ర్రవానం “షీ చ్చి _క్రజరాజ్యాబి చేకాంబువుల 

మాడ్క్మి_ జల్లు గాం జెమటచి త్తట్ల గురియం”* అవా. 

2, ఆ ౧౦౫ 

జల్లుగా 

| చిక్త్ తము. సం మ్, త్ న i. మనను స్సు రి దయ 

“మ,,,జృువ్వని నీచేకిని నాదుదేవామును జీవం 

బుక వృథామాటలే, లని సీచిక్తము నాదు భాగ్య 
మింక సీళ్ల న్తుంచినం బాలముం్కచిన సీచే మి 

యుం జేటున్నే వినర సీదంబు ముమ్త్హాటికిన్ ఫీ 

దశా, 5, ఆ ౨ఈ౦; 9. చజ్జ. దే. అవ్య. అంగీ 

కారసూచక ము. వ్యవ గురువు; నీ వీపాఠమును 

జక్క_గం జిదువుము. శిమ్యుండు; చిత్తము, 

చిత్తరం డే, ap మళ్ళ స్టీవ్ శేషము. వాంసనః ౧౩ త 

౧రౌొ౭ి. 

చి త్రరము, తాం విం (సం చిత్రమ్) ఆశ్చర్యము. 

“చ చెలువలు మేడలో: జెలిమచే నీడుసొము 

భిరెంచి వెల్చుర్యొచెలువలు చచి శత్రరంవడుచుం 

కెల్పుగుసొ మ మది వేడ కో కాళిందీ. 
౧3 ఆ. త. . విణ ఆబ్బ కరము. “సీ, చి_కరుళ్ 

ఘటియించెం జి త్రరం os నంచంద యొక చాన 

యందమానః ” ఇంపు గ్ ఆ ౮౦. 

| చికంంచు. వై* స. కిం ఒత్తరువువాయం, “ద్వి? 
సనో ఇంతో 

"మ త్రిల్లు, పండికీమల్లం వవుబను జ తరంచిన 

మాడ్చి. జికిబిలీవోవ.” వండే తాం దీక్షా, ౬&0. 

పు “షీ చి శ్ర్ర,చనభ్గాతి వేప్రలు దెవిలిన రకా 

కార రేఖా సము చితముగంో చెన్న, సీ 3౧. 

చక్రేరువు. వై* వి, సం. చిక మ్ 1. పటముమొద 

లగునది చి ర్రిములు వ్రాయుట కువయోనగించు. 

“క కరువున గండదుశ్పునం జి, _త్తీరుఫున నినచం ద్ర 

రుచుల దారలరుచులన్, హరివారధా తదు 

క్రీ వారిణము నంరూపు వడయ సలు 

యింకన్” భా. రా ఇర, వ ఈ ఏఏ. దశా 
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ళా ఈ 3రా% ఓ. వటముమొదలగువానియంమ చిక్యను నం. వి. ఆ. న గోరీ. విణ ఆ. అ) 
వ్రాసీనరూపము, “ఊం. .,జగతీవర చిత్ర మపాంగ 1. 'పో,గు చేయందగినది (పుష్పాది); 2. సంస్క 
ద్యోష్టి చేందవ్న క చూచి రాజసుక తానును జిత్తరు, _ రింపందశినది. (అన్ని) 
సయ్యె న త్తఅిన్.” కవిక క్కి ఆ ఇ విణ చిత, నం, ఏ. ఆ. నీ, 1 ఒకానొకనతు,త,ము; 
అశ్చర్యకరము. “మ, , ,తనతుశ్టారంబులేజీం జిప్పు | 2. ఎలుకజేడిల, రి. సుమ్తడిళో; &. బుడమళే; ర్, 
కున దాటించి గుదించి చిత్తరువుచాగు ల్రీ అ, కిన్నపావరశీ; 6. దంతీ[ే 7. మంజిష్టం 
నాడించె శోభన తద్వల్లనవల్ప దగి గ్రిమరుచిన్ఫా చితృకంఠము. సం, వి, ఆ. పుం. కపోతము. 
యకత్కిరీటంబుతోన్.” కళా. ౫ ఆ. ౧౧౧. | విర్హకరు. నం, వి, ఆ పుం. 1. పులి; 2. చిజుతపులి; 

| 

| 
లః అముదపుంకెట్టు; ఓ. గుమడిణో, ర్, చిత్ర, 

చీత్తణి. ద్వ. ఏ. (చిక్తషతణి.) వర్షబుతువు. “సీ.! మూలము. న, తిలకము, బొట్టు. 
కారు చిత్తణీ తొలుకార తొలుకారి నా వర్ష రు చిత,కమండు = బ్ర కారుండుం లట 
సంజ్ఞ ల్రై పరలసచుండుని ఆం, భో. వ, ce. | me, చిత్రకర్మము 

సాం ౧, ఆ. ౭6౮. 

నరం ఏ స్. పుం. లినాసముీ. న. 

(శ్రా. పూ మేం చిక్తరువువ్రాకే; 2, అద్భుతకృత్యము; 3. 
చిత్త. సం. పి, ఇం స్తీ హకీం క్టైనము; 2. = చైతన్యము. చి క్రరువు. (విల్యమ్బుఎ) 

ఇల్పిని వై, వి. షక చిత్రిణీ ప్రా చిత్తిస|చ్మికృకాయము. సం. ఏ అ ఫు, 1. పెద్దపులి 8 
చి త్రిణీ కీ ద్ద స్తీభాతివిశేషము 1 చ్వా. ౧, ఈ ౨౧౬, సిజుకపులి. విరా, (ఆం ఆ, అఎ చిత్ర, మగుశరీ 

చిత్తు, pa o విం 4 * దిద్ది చక్కంబజువని మొదటి మ స 

త్రో: (శ ర); మొదట గుణించుకొను లెక్క. చిక్రకా హు సప త టన కార్త 

నలో ఎ) వైం వి, సమిధ “క, భుత్తూర్మవ్ర సవము య్రైయందు పుట్టిన సంకరకాతివాండు. విణ. (ఆ 
గలి, నత్తు గడన్ పౌమనాళ మలరించి ోడున్, ఈ. అ) 1 us 

అద్భుత కృత్యములు చేయు వాండుం 

జిత్తులు నమణీ చి. యుత్తలీ. 'బెడిదమున జ్వాల బ్రశ్రకండు. నం విణ (ఆఅ ఆ అం ఇ త్తరువులు 
లల్హాసుకలకేన్ ఎ శీరంం మా, రా ఆ ౨౮ సం, వ్రాయువాంయ. 

ఏ. ల్, స్త్రీ కే, జ్ఞానము 2. చైకన్యము. విణ |  త్రక్షూటము. సం. వి. అ. ఫుంం | వ యా౫సమిప 
(జ్ ఎ 1. ప్రోనుశేసినవాడయ... (పుష్పచిక్తు) we నున్న యొకవర్యతము. . 
ఏ. చయనముచేసినవాండు. (ఆగ్ని చిత్తు.) చిక్రకృత్తు, సం. వి. ల్. పుం. 1. తినాసములో 2. 

చిక్రేశుండు. సం వి అ. పుం. భర్తు *మ,..వను “వి క్రకరుండు. విణ. (త్ ఎ L చిత్తరువు వ్రాయు 
జీవనందనుండు నాచి్తేశుం డాయగాక,,. భాను, ప. ర్త, అద్భుకకృత్యము చేయువాడు, 

0 . స్ట ౧౦ స్కాం పూ. ౧౭౦౫ ైవమును, శభ Sars re, పుం. ఒకజాతిబలి. 

వును, భక్తితో "హె చ్చరించునపు షు... Uy ల్లి 
చిత్ర గంధము. సం. వి. ఆ న, హరిదళముం బడును. (ఇది తెలుంగు గ గృంథమాలమా క్ర త మే కన్న కై 

ట్రున్ఫు “పీ పంశేమన్వరమునం బదాక్షీ చిక్కగుష్తుడు. సం. వి. అ, పుం. యమునియొద్ద 
యొక్క తె యవధారు చిత్రేశ యనుచు బలుక.” జీవుల పావపుణ్యముల లెక్క. వ్రాయుచా౭డు- 
వి పు. ౧, ఆ ౧౮ “ను. కపసీయాంసిక వేత, బక్ సందున నంల పట ఈ స్త్ర వాయువిదంగము నో" 
ముఖ్ గొని ప్రజ న్ధట్రించి చిత్తేశ జీవ బరా చిత్త తండులము. నం, వ. అనం జ చి క్రరేండుల. 

శెచ్చరి కంచు భూవతులం నేవావృ త్రి లిమై మ్రోల చ్చి తృక్వక్కు.. సం, వి. చ్ + ప్రం. భూర్జవృతమా. 

౩౪” ఉదయనోదయము ౫) ఆ ౧౧౬ కళ చిత్ర శ్వచముం సం, వి, చ్, పుం. భూర్చృషము: 

ర్క ఈ ఈగ చృతృదండము, సం. వి. ఆ పుం. కందశో, 
చిత్యః సం వి, అ, స్తీ చితి. చిత్రదేష సం వి ఈం స్తీ పెద్దపాయరళి, 



చిత 
ల 

చిత్రశేత్ర 
లోచన మొ. 

చిత,వతము. నం బి ఈ 

(అం ఆ, అ.) చిత త మగ జిక వలం గలది, 

ళ సనం విం సా స్తీ" సీ రుపీచ్పలిక్తో 

వతిక, సం. ఏ. ఆ సీ. కే 
అు 

* తుమిళో 3. కస్తూరి. 
ల 
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పుం. తీతువుపిట్ట, విణ, | 

కోలఫాన్న శ్రీ; 

“ఊఉ, మానవరీ కపోల, 

చితిం 
wy) 

| చాత్ర, మేఖలము. నం, వీ, ఆ. పుం. నెమలి. 

| చక్ర రమోూధి, నం, ప న్స్ పుం. L. ఆద్దశు(డు; చి 

మద్ది ళో. 

| చిర్కరథుండు. సం. వి. స, పురం 1. సూర్యు డు; ద్రం 

,  దికానొకగంధర్వరాజు; 3. ఇంద్రుడు. 

' కంచానుసకో; 2. వ్ 
చిత్రల. నం, బి. ఆ, ఈ 1. 

ఆడు మే 

కుచమండలమండిక చ్చిత్తవత్తి కా, నూనవిశేవ | చి తృలక. సం, వి, ఆ స్తీ . మంళిష్ట శో 

వాసనల , ,,” (హైం 

చిక్రవద, సు. ఏ. ఆ స్తీ? 1. వృత్తపిశేషము; 2. 

వాంసవదిళీ. 

చిక వరి. నం: వం ఈ, 

నీరువిప్పలి 6. మంతళిష్టం 
a క్తి చ్మికృ్కపొద, సం. వి. ఆ. స్త్రీ, గోరువంక. 

చితృకిచ్చకము. సం పి ఈం పం. చెవులి. 

చిత్రపుష్పి, నం, ఏ. ఈక, వీ శ చిజబుబొద్దిసో, 

చిత ర్క వృషవ్భము, నం, వి. అ. వుం. ఊరి చ్చుక. 

గ 

చి రప రా: సం వి, కళ్ *Lదో 

6. వాంకుడునో. 

చి కృఫలకము. సనం. వి, ఈ. నం 1. మక స్టవేే మము; 

2. చి తరువు వాకినవలక. 
ధి లో 

చికృబర్హ్యము. సం. ఏ. అ, పుం. నెమలి. 

చిత్రభాను. నం, వి. డఊ. పుం, ఒకానొొకనంవక్నరము. 

చితృభానువు, నం. వి. ఉ. పుం. 1 అన్ని; 

సూర్యుడు; క్రై రవుయడు; &. చిత్ర, రూూలముగీ; 

ర్, శిల్లేడుకీ ద్వి, అక్నినీసమారులు. విజ, (ఉం) 
చిత్త స్టా గలవాండుం 

చిత్ర, భేషజ, నం, షి ఆ స్త్ర కాకి మేడిళీ. 

చి,త ము. నం, వి అ, పం. |. ఆముదపుంకెట్టు; ర్తి, 

చిత్ర మూలములో. నః కేం ఆశ్చ 

రను; 2. ఆలేఖ్యము; 3, క ర్చురవర్శ్మము; 

తిలకము; లీ. ఆకాశము; 6, కుష్ట భేదము; 

చిత చూూలను. నం. సి, అం పం 
న్ 
హాంసం ళ్ ఆ 2౧౦. 

చిత్రమృగముః సం వి, ఆ పుం దుప్పి, 

దోనళీ; 2, బుడమశో; 

స్ట లింగదొండళ్; న పెద్ద పొవరళ్; రి. ములకప్తో; 

పీసధివిశేషము. 

చిర క సన. నం, విం స్టా స Ll. చని _త్తరవుః 

(విల్యమ్బు. ఫీ. ద, ఒకానొక యవ్చరస; 8. వృత్త త్ర 

విశేషము. 

శ్రీః l. కోలఅపొన్య పో; ది. | చి శ్ర వాలము. సం సి, ఆ పుర పాలపిట్ట. 

we త కపీర్యము. న 5౨. పి, ఆ, పుం ఎజ్జాముదపుం జెట్టు. 

| త త కిఖండిజుండు. సం, ఏ. అ, పుం, బృవాస్పరి. 

| చృికృ శిఖండి. నం. వి. నొ. పు న ప్తర్దులలో చెవఃడో 
యుడు. “రో మరీచి రంగిరా అ శ్రీః వుల_ష్ట్యః 

నులవాః చృకువాః వశివ్దశ్చేతి నస్ట్రరే వేయా 

ళ్చిత్ర, త్ర శిఖండేనః. (వాచ, 

చిత (త్కగర్పము- సం. వి, అ. పుం. ముజ్జుంబాముం 

చిత్రాంగద. సం, విం అంఫుం, కే ఒకానొాకయవ్పరన; 

2. అర్జునుని భార్యలలో నొక లెం 

చిత్రాంగదుండు. సం, వి, ఈ పరి. జఒకానొకగంథ 

ద్వంద; 2. ఒకా సొకచం ద్రవంశపురాజు; ఏ, 

(బ,వాపాదమునం బుట్రీనచి శ్రే గుస్తాదులు మువ్వు 

రలో నొకందడు. 

చిత్రాంగము* సం, వి. ఆ పుం. ఎజ్జినిచి ఛీ, మూలముపోం 

నం 1. హూరిదళము; 2 ఇం1వీకము. 

చిత్రాతు వమా. నం, వి. ఈ పుం తుమ్మి 

చిగ్రాటీరూడు. నం, వి, ఆ పుం. చర్మద్రుంయ. 

విట్రోయనము. నం. ని అ, న ఉక్కు. 

Sees నం వి ఆఅ. న. జవనుచేయునపుడు 

కూర్చుండుట కుఫయోగించు చ్చిత్తవర్మము గల 
యాననవిశేషము- 

షత నం. స క్రి వేయు. “క, ప్ర పుతృవతి 

'వైలి పని భూపుత్రి తిక న్ంచి స్ట. ట్రోనవ 

విధుల; చిత్రించి మునికి మొనికళ కము అెంకిం 

గింవ వుం బనుచుటయున్. "రైలు అ 
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లొలొ మార్క... cp ఆ, ౯ ౨; ర్తి చికృము | 

వ్రాయు, (శారు) 

చిత్రిక. చే, వి. మ్రాను నునుపుచేయు టనై వ్యడ్తంగు 
లువయోగించు సాధననిశేషముం (వాం 

| 
చిశ్రేకవర్లు, క చి ప్రక. పీ పదను దస్పక లోవా | 

సాొహారాముల ©, 

బూని.” కరు. wr ఆ, ౨౨: 

చిశ్రిణి నం. ఏవి, ఈ 

జ | చితి కవల్లు జాచేకం 

t 

హ_సీరి అశుచాలుగు స్త్రీజాతులలో నొకజాతిది 
“శ్లో, భవతి రతిరసజ్తా నాతి ఖర్యా న దీర్థ్టైతిలక 
నుమసునాసా స్నిస్ధనీ లోత్సలాత్స ఘనళకినకు 
చాధ్యా నుందరీ బద్ధశీలా, సకలగుహావిచిత్రా 

చి శ్రీ ణి చి వక్ష" . (రతిమంజరి) 

చీదు 

వరునన్.” కు, సం ౧౧, ఆ. ౧౮౦; 2. చక్కని 

పమేర్నజణుచు. “ఉం బిడ్డయొ పావయో 

చిదిమి పెట్టిన శై వడి నున్ననిన్నుందాసడ్డ యొనర్చ 

కవ్వలః బిశాచమువంటిగరాను గూ బె సీయుడ్జెం 

డు... శుక, ౧, ఆ. ౫౨౭; ర, ఆరి నేలు, 
కక +. పవని జాతమన్న దొంగిలం, వనికిం 

జిదిమి పెట్టినట్టిబంటులునుమ్ణా.” వరమ. ౫ ఆ, 

౧౫౨. చిక్క భా. ర ఈ. ౧౧. 

స్తీ పదిని చిత్రిణి శంఖిని | చిదియు. జే, తం క్రీ" (క. చిదైఎ నలంగు. కదం 

చిదియవు కొండైం బడిన,” వారి. డఊ ౫ 

.++ఆశనులో యనంగ ననురవరుల, 
శిరముతోన మేను చిదిసి పోవంగ ను చ్చి, యుళకికి 
చంపి రిట్టు లురక కపులు*” భా. రా యం 

౧౯౬౦. 

ఆ న క. 

చి శ్రి రః స్ట న we ఆ. ఆచి త్రి తించ.బిడినప, | చిక్షకు. జే. అ. శ్ (ఈ చిదుకు 1. నలు. స 

చి ప్రేయమాణము. ఏణ (౪. ఆ. ఆ న్ ఆశ ర్య వడు 

చున్నది. “క, ..ఆట్టిచిత వధం జూచి ఇ త్రీయి 
మాణచిత్తులై భీమ సీ సేనువరా క్రమంబు వాగముచు 
నందజుం,..” భారం అది. ఇ, ఆ ౨౧౫౬; 

వింత కలిగించుచున్న ది భట్టి, గ న గరా 

చిదంబరము* సం వి, అ న 1. చిదాకాళము; 

ఒకానొకపుణ్య మేత, త ముం 

2. 

2. 

చిదక, చే. సిఇ = లోవ ముల కడయినదిం “ద్వి, 

జీరనరములును జిదుక, ముక్కును ముడిచొమల్ 

మొగి దోనికడుపు బన, పు * ఏఈ ౧౧౧౪. వం 

చిదగొదం, డే, ఏ. వ న లెబ్టసమాు, ' “కం మొదల నవా 

యం బెన్నుట; పదవ నుపాయంబు లెక ఠా వెట్టుట 

తగుస్కీ ఇదెగొదలం గాచె ము నొక, ముదీ  చిదుపు దే వి సమధ, ఎెడిన పుల. “చ. చిదుగుల 

కొక్కెర యనుంగు నుతుల ముంగిన కచ్చెన్ =” 

వేం పుచ, ౧, ఆ. ౭౩౫౮ 2. గ్భవాక అవాము. 

(కా 

శిల దృణధాస్యముల్ సీ సీదుక నడిచి, కొందణు.., 

అవారింబు గొందురు, ,.” ఫారం అను, ౫, ఆ. 

ఎరా 2 పైకుబుకుు చిప్పిలు, “చ, పదములు 
కొంకుతోం. చిసీకి చక్రాల న్రుక్కెడలించి దంశ 

వంశదమనవృ త్రి నింబొస(గ సాస్ననఖంబుల 

దువ్వి ెత్తురుల్ , చిదికెడుగండ్ల భూరజము 

చిల్కి...” పాండు, గ ఆ ౨౨౬ వి, చిదు 

కోటయం దగుధ్వనికనుకరణాము. (దీని మా మ్రేడిత 

రూపమా చిదుకుచిదుకు. “వ,..శీకరవరంభరల 
చొదుగులు మదుగులుగొనినం చిదపిదనగుచు. 

జేదుకుచిదుకు మనురొంపులంను, ..” భాగ. ౧౦, 

స్కం వూ ౭౫౬. 

వృద్ధిబొందుళఖి చెల్యున , + 4” ఉం రాం ౨ ఈ 

౨౮౯ అం, భె దుః ఏ రాం 

చిదుపు, దే, స. క్రీ" (చిదియుథా. శ్రే). చిదియం 
చిదమిద. దే. విణ. నలంగినది, “పీ సీ. కల్చొాంతళిఖికల్చ 

కాళియఫణమలం జదపిదగాం 

మడంచే, wel వ! ఆ, జఓఇరొం 

చిదాక్ర. సా మన్, పు పరమాత్ర , 

చిదిమి పట్లు. ద్వ. స క్రి. (చిదిమి పెటు.) 
వంచి? పెటు. "5, మృతే తై లెనవీర లందజు, నిల చిదుముం దే సం శ్, ale గిల్లు. 

ష్ నడాగిడ నమరా,వళతిం ఒట్టు. వీరులం విం 

బటి మడి 
ee 

l- 

'లెమ పరనురనతే లంద బిదమి పెట్టంజాలరు 

జేయ. “గీ. విశ్వరూ పభీవద్యూరవిభ వమహిమ, 

యొంతపర్డింవం జాలు మొౌాయామనం౦ంబు, ప్రాంత 

పైచిర చజి.గున బడుగు వాండు, చామ లంబు 

చదివీ జా లెన్నిముడుచు.” బెష,౮ా ఈ ౧౪౮ 

వరమ ౧ ఈ ౮౬ 

“గీ, అదరనీయక 
యక్కన మ వ్ చివమ న మోము 

మోమునం జేర్చి, శుక, ౧; ఈ ఉంద, 2 



చిదుర.*డే. ఏ. 

చిదు 

గొం తానం జిదిమి మెచ్చుకొని తనుం చెలువన్ .” 

శుక. ౧, ఈ ౧౭౨; 8 ఖండించు “చః 

కొన్నికంఠముల్ , చిదుమును చేల ర_క్షవరిషి కము 
శాలను చాలలీలలన్.” సొ ౧, ఆ. 

౫3; 4ఓ&. (శ్రహ్పాదులు) కోయు. “ఊం, 

పుమ్పోవచయ ప్ర మోదభ౩తాక్త కడై చిదిమెక్ 

లకాంకముల్ ౨” 

ఎన్వాండు స త జిదిమె | 

భాహాదేవిచిగురుముక్కు ల” కాశీ, 3, ఆ. 39 
కవిక ౬, ఆ. ౯౫; ర చంపు, అం, భా. ది. 

అర. “క. అదపొదవ మోకు మేన, బొదలు చు 

పొడుదుు “క గొంతాన నొకడు న 

పారి. క, ఆ ౧౨ “ఫీ చి చదు" లు ఆ చిదురువలు, 

చిను 

నరదము సీడమున్క్ -చిదుతోవలు చేయ,” 
భార దో. స ఆ. ౨౨౧. భౌగ. ౧౦. సం. 
ఊఉ. కిరాకి. భో. ౪%, ఆ, ౨౨. విణ. అక్యల్పము. 

“క పెల్లుగ మతీయుకు డెందము, చిల్లులువో 

నేనె నతడు చిదుకువలెక్తుల్, మెల్లన శర్వ 

రమానలతి, జల్టింపంగం బట్టు పెద్దదెళ్లైడ యకంగన్. 

చంద్రా. ౬. ఆ. రా 

“ద్వి. చనంనక రములం 

"చ్యకుఐతై వజిన,గదలును,..” రం. రూ యు. 

కిగఇ. పు. ౧౬. వం. “చ. . .శరీరపుం,జిిదు, 

బల. పీరు దక్సతుల చేశుల- గాకకులంబువాతు 

బన్ ” ఊ వారి. ఈ ౫ ౧౦౯. 

మున్నీరు సొచ్చి పూనికళోడన్, జదుశల తెగ్కే_ | సన = గన్న సే విణ “క చినలగ్చనశుం, స్పికన 
లికానిన్, జిఏిమి నలువకలంక దీజిచివి వీచె! 

క్షణం” అచ్చ. చాల. ౧౫౧; 6 చైను Ee 

మండూకమకర “దృవ, గండూవదఢు 7: లీక కం 

వాంనక కా,రండబకముల వె డి- బపి డిని సారం”! 

దగం జిదుముదును వ్రల్=ో కానీ గ ఆ పెను అయే, అ. 

౫3; 7. సేకరించు. “ది ఇజె చేడు సౌ-'దగ్న్శ 

మెప్పును ద్రివా.చి”మి చక్క-నిరూపు చేనీనయట్రి, 

రాచకూంతురు,.,.”” ద్ని. వారిశ్నం ఊం ౧౦౮౮ 

వం. వి. 1. పల్జ వము. “వీ చిదుముండీ చిదుములు 

మదకోకిలాబల్మావ,భువకుం బల్ల వపొణులారలో 

చంద్రా. ర, అ ౨౩౩. (శర. పా); 2. 

"మొత్తముం “క. ఈపరి యందణ మొక్క-చిదుమై 

వెంటనే గుంపు లడ్డలు తుటుములు మూంకలు 

ల చ్రబ౨ధం రారారా 

సూత్ర ఖండము, జరీ దిదురగాం 

జేరిన చిరునవ్వుజిగయే నా మురు 'వైనముక్కరి 
ముత్తె మమర. చమ ౧, ఆ ౫౧. (నక క 
వర్ణనము. ఆనీ జంభారివో స్త ఎం భేదంభోళివాతిం 

దూలి చెదిరిన తార్శాద్రిచిదుర లనంగు” భాను. 

5, ఆ ౧౧. భార శొం కో, ఆ. ళర 9. విణ. 

అక్యల్పము. హర్ అయ్యుధిష్టీరురాజనూయంబు 

సన. పొలుః బోలదీముఖము వె వై భవసమృద్ధి. 2 

భారం. ఆర ౬, అ. ౯౦. భార. ఉద్యో. ఫస్టు 

౧౬౧. 

చిదురువలు. చే. వి. బం సూత్ర ఖండములు “క గద 

దిన బిట్టు వైచిన్క నది రథ్యంబులను నూతు 

'బిని = 

చినుకు. దే. అ, 

99 యని ౨ కవిగంశయవిచ్చేదను. ౧, ఆ. 3. 
Wc క్ వచ మం. కః, (క- దు 

=] 

చిన్ని, చే విణ ఓ ఐక; 2 కనోస్థ్రాము 
(శ. ర, చ్ 

- 1. వస్ట్రాకికము ఛిక్నకును. కీ, 
అచు లీచ్చెళ న న--మటించిి డా. చికొనిన 

పర్తంబు ఒం వక్చి: పోయె,” శుక. ౨. ఆ, 3౬౦. 

పొందడు గే ఆ. ౧౪౯౪౩3; 2. ,బద్దలన. వబుచు 
నొకకడితి: బపిముకు, జేఆనులకై యేయ: జివ్న 
చిను[గయ లీ స్యాం ళో, ఆ. రగ రం, రొ, 

నుం, ౨౬౦ పు. ౧౨ వం; 3. చిల్గీవకు, WH 

తనరి బెచనూదిం బొడిచినం జిశగక యితిని 

బిడ మగ'సచుం జీంకటివర్వెన్ వద. 5, ఆ. ౨3. 

వీ, చిరుగు. వ్యవఃా చిను(గులబట్ట. 

కాతు రాలు. “చ, అని 

యె పరుండి య్రక్కి- నయనాంబురువూంబుల 

బామ్పబిందువుల్ , చినుకంగ వెక్కి వెక్కి. కలకీ 

డోయన చేడ్చు,,.” కాలీ. అ అం 

౧౪౭. “ప్రీ, జీమాకడంబ,రం బేజె మధ్యం 

దినంబుల రేపూడి చినిెం దుషహారంబుదిన 

దినము.” కాల్ల, 3, ఆ, ౧౯౯. సా, కి, ఆం 

౧౩౨ న +" కా కార్చు, రాల్ను. “వం 

మేభుంబులు నెత్తురు సీనిెడు.... రం, రాం 

యు. ౬౩53౭. “మ, ,_,లలాటఫలకం బందంద 

భుర్హాంబువుల్ , చినుకన్ , , స్వా ౫ ఆ ౧౮ 
కాళ, 3, ఆ, ౧౦౬ ఏ. 1. వర్ణబిందువు. “ఆం 



చీన్కు దారి. ద్వ. వి, 

చెను 

చిన్నళోన్ం బడ్డచినుక ముత్యం చాయి,నీళ్ల బడ్డ 

చినుకు సీకే గలసె.” "వేమన ౨ ఈ ౧౩౬; 2., 

బిందువుః క్షి ప్రాయంపుంబడుచుల6 బనిగొం న 

దూది యజెడువొటలం జేచెచినుకు లీక” య 
౨ ఆ. ర౨ం; 9. చిన్న వాన. “చ, ప్రొద్దు 

వోయినం,జినకున కోర్ప యిందునె వ వసించుబ | 

మేలను బెప్కభంనలన్. మప డో జె ఆ. డి 

ఆం. భౌ. వ చః లై 

చినుకుంబూన, దే. వి, (చినుకుశావూన.) ముగ్యుణు, 

“పీ అనిదిండిజడదారి చినుకుపూనసఐ కోవ 
మగ రాలు వెన్నెలల్ తొగబజేడు.” తచ్చ. 

యు. గగాఎ, సాం, ని. నః జగ. చేత న 

దడా 

చినుకు మేపుడుపుబ్లు. చే. నిం (చిశకు షా మేపుడునా 

పుల్లు) చాఠకకము, “నీ లనచాస మనుముబ్బు, 
యొన'చేందుచా రను చినుకు మేపుడుప్తుల్టు వెళి | 
పొదలలో య. ౧; ఆ. ౫౭. 

(చిక దారి). మేఘము. 
“గీ. అనిక నాకండు వల్కె నోయయ్య చిన్కు., 

చారదారియనుంగులహూన గోరి కూరి ర్మ; దనరు 

గేనరి యనుకోన' మరికివట్టు, కలికియంజన యగు 

నది కన్న వాడ,” అచ్చ కిష్క 0. ౧౧ (చిస్మ_ 

చోరిచారియను:గంగహూన = మేఘములకు చారి 

యగ నాకాశమునకు( బ్రీయసుతు(డ., 

చాయను 

చిన్న. చే. వ. 1. వృకువిశేషము. “ఫీ, వెలంపచు: 
గిలకిలత్ గులుకుకో వెలలకా నల6కువల్ నడపుచిన్న 

లకనుజికి” య, ౧, ఆ, ౧% డి. పిల్లవాండు. 

“క. కన్నులుగలిగినఫలమి, చిన్నం గనులగొంటి 
444 నుద ౨ ఆ. ౧౧౫ ఆం. భా ద్వి, 

౧౫౮ 3 పిల్ల. “రగడ. వడి రాతి నా పాలిటి 

పొన్నకు, ముడి విదె రోనము మొన్నటి చిన్న క 
కువల. 3, ఆ. ౧౨౭. విణ 1. అల్బము, “ది. 

ఆకడ చెవ్షవు లగువారిలోన, నాకన్న చెన్న 

జిన్నలు లేరు గాన” ద్వి, వరమ. రా ఆ. ౬౨౭. 

ఫు, ౧౨ వం: ఆం. సం, మాన, 80; 8. కనివ్భము, 
(శ. ర 

చిన్నయిచ్చు. దే సు క్రి. 1. శ్యూనవఆచు. “సీ, 
చిగురుటాకలణజాలుంం చన్న(బుచ్చంగం జాలు 

1026 

చిన్న బోవు. చే. అ 

దన్న కన్ను వడు. 

చిన్న 

సాం దృంపుల్గంప్రువా సములు చూచి వీ 

శకం: ౨, ఆ. ౧౪౦; 2. విఫలముచేయు. “గీ 

క్ష నటియించి మూవేడ్క చిన్నయిచ్చి”ో 

క్రీడా. లొ. “క, ,.కులకాంతకలు కోోరినకోంళెం 

జిన్నయిత్తురే బుధు అనుచున్*” దశా. 3, అః 

రా౨; 3. నిగాకరించు. “శా, చిన్న ంబుచ్చక 

నన్ను నేంకొనవే,..” కాళ, శ. 33. 

1. ఖిన్నమగు, “గీ, 

నెవ్షగ అ pm శివన్న (బోయిన 

చెఎగముపో సింవాబలుండు.” భోర,. విరా, ౨, 
ఆ. ౫౯ దశా ౫, అ ఏల; 2. విఫుమగు. “గీ. 

వగవ జేటికి శేమనవచ్చు నిప్పుడు, చేకనావానిం 

గార్యంబు చిన్న బోయె చైవ ర, అ. గ౬ 

కఃల. ఈ, ఆ ౮౦౮ 8. శోభహీన నుగ, “మ 
అనక నసంవద ెన్ని గల్లీన నశేంద్రా యింద్ర 

న ౩ కాశనం,దను6 డొక్కందును లేమి నీనగరు 

చిన్నంబోయె ...” వరావాః ౨ ఆ. ౯౨. ఊ 

వారి. ౧, ఆ. ౫౭. 

ద్ద. ఆ. ,క . (చిన్న కన్ను 

వడు మ్రాః న్నగు సోలినకన్న గలుగు. “చ. 

తొలంగవు చిన్నకన్నువడి దుప్పులు చప్పుడు 

గాక యుండ...” నొంబో. ౨ ఆఅ, ౧౮రా 

చిన్నకారు. దే. వి. (చిన్నశా కారు. బాల్యము. 

(బ్రా) 
చిన్నచూపు, చే. వి లభఘుభావమ్కు అగొరసముః 

(వా 
చిన్నతనము. బే. వి. (చిన్న --కనము.) 1. భాల్యము; 

2. ఆల్పుక్వముః “డా, ,,మోవిజిగి చిన్నతనంబు 
వహింబె,,.” జావ్నావీ. ఈ, ఆ. ౧౪% త. లాఘ 

వము అగారవము, “లయగ్రాహి. చిన్న కన 

ses గన్నియలకున్ వలచి నన్ను మజవం 

దగుసె,.. వీర ౨, ఆ. ౨౧; ఉ శోభాహీనక. 

“చ, ,అసంస్క్ఫ తాంగియై జిగి విడనాడుకాక 

నల చిన్నతనంబు వహించు నెక్చెలిన్** కాళిందీ. 
౨9 అం ౧౭ 

చిన్నది. వీర, (చిన్న శా అది చిన్నయినది. పొందడు. 

వి; ఆ. కొం. వి, దాలిక (శర) 

చిన్నటనాండు. జే. వి కొ. (చిన్నటగా నాండు. నే 

ర బాల్యము, “డఉ, చిన్న టనాంటనుండియును 



చిన్న 

జెల్వవం హార్చినదాన వౌట,, ౪” వను, ౪, ఆ, 

౧౦౯౬ 

చిన్న నాయడు = చిన్న టనా౭ను. “క్త ఎలదోంట తీ 

యుయ్యెల, కలక ఎకికిం జిన్న వాంటికత ల్రై తోం 

వెన్.” శివరాం ౨, ఆ ర౬ ఊం ౨ ఈ ౨౬౯. 

చిన్నవడుచుం చే, వి. (చిన్న+వడుచు) బాలిక 

చేంక, మాన, ౨౮: 

చిన్న ము. జీ, ఏ. పే, నాలుగుగురి వెందగిం జలయొక్తు 

౫లబంగారునాణొము. (శ. ర వరహాబో నెనిమి 

దవవంతువిలువ గలనాకెము. శ్రా) “ద ముని 

బుణ మేగళికా మొదలాముట్టంం దీక్చెద 

రొక్క_-చచిన్నమున్ ,జనపతి చేళ "లేదు, , వారిశ్చ 

ఏ, ఆ. ౧౫౭; 2 బంగారము. “సీ, చిన్నం'ఒచే 

'వెండివే నుక్కు లేడను (డిన రిముల్ మయింం-డు 

నిర్మించి యొక ౫ "దశ 

సరి వెందనింజ- రాత్తు “గీ. చన్ననాందిను 
బ్రియు నొకశి షమంక,చాట యాడిన విని 

తావమన్న వదు” కళా. ౪, ఈ ౧౨౮ (శ'న్న 

మంత = కొ, కవు అని భొంము) “కం చిన్న 
ములు చాతిశెలుం బలఠె,..” సొంబో. ౫ ఆ. ౯. 

చిన్నరి. దే. విణ. సుందరము. “కు. చెన్న గుజాటు వా 

యొళవుచిన్నరికెంపులమెట్టు, ,.” చంద్రా. ౨ 
ఆ. ౯౫న. 

చిన్న౭ిఖౌన్నరి. దే. విణ. (చిన్న రిశపొన్న రి) ముద్దు 
లొలుకునది. ఆం. భా. తృ 1౬. 

చిన్న ణీకము. చే. వం (చిన్న శాలీక ము.) చాల్యము. 

ఆం. భాం ద్వి ౧౧౭, 

చిన్న వాడు. చే. ఏ. (చిన్న శవాయడు) బాలుడు: 

wn సకలవిద్యలలో వల సారమైన, విద్య యొక్క టి 

వినుటకు వేడ్క యయ్యెంగాన నను జిన్న వాం 

డని గడువ కిపు డం పన్యసింపు మటన్న నప్పద్య్మ 

భవుడు.” చెన్న* ౧, ఆ. 3౨. విణ. చిన్నమైన 

వాదు. (ఈ ర) 

చిన్నారిః జే. విణ, 1. మనోహరము, “డా, వారణ 

లేక వా_్లీగివల్లభు సేవకు వచ్చి పోవుచిన్నారి 

మిటారు లీఫురమునం గలరు...” వేం వంచ, 

ఈ, అ ళ౫గ౯ా ఊఉ, వారిశ్చు ౨ అ ౧% 2 

ఆల్బము. “ద్వి. చన్ను గొండల, ప్రేగు సైరింప 

TTA 

వల లా మ్ ౭; తి. నాలం 

౧ 
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లేక, చిన్నా రికొందీంగ జివ్వాడు చుండ.” ది 

వరమ ళో, ఆ ౨౯౧, పు, ౧. వం, 

చిశ్నారిపొౌన్నారి. బే, విణ, (చిన్నారిశపౌన్నారి 

1. మనోవారము, ముద్దయికది. “సీ. చిన్నారి 
పొన్నారి చిజుకకూశటినాఃడు రచియించితి 

బురు_క్తరాట్సరి క,” కారీ ౧, ఈ ౭. అం 

భా. తృ. ౨౬; 2 చిన్నది. “సి, చిన్నారి 
పొన్చారికిళిరాంశుం దలం దాల్చి కొనసోటిజత 

చజేడికొదమం బూని.”వార, ౫ ఆ, ౪% చి కృభా* 

ర; ఈ ౧౧౫ 

చిన్న. జే. ఏ. L. ఎండంబెట్టి 'లేఇమున్న గువానిలో 

వై చినమామిడిముక్క + (వాఎ; 2. ఒకానొకచెట్టుం 
ఉదాః. , .చిన్నిపువ్వుందే నె. విణ, ఇది సమానళ్ళో 

రర్పకదముగ'నే కన్పట్టుచున్నది 1. చిన్నది. “సీ, 
ఆలఈలిలే-జెమటచే నసలంకొన్నలలాట కుంకోమం 

బున: జిన్ని కురులు మునుగు కానీ, ౧ ఆ, ఏం 

“సీ , చిన్నిజాబిల్లివే సిందూరతిలకంబు చెమ 
నల్ల” సారా ౧౩ ఆ ౫ డి మనోహరము. “గ్. 
అనుచు గొనియాడి తిలకించి యావధూటి, చిన్ని 

వ. వాల; సిగ ఇెగ్గించునుధు 
EE ల జిలికి,, వృక్క. రా ఆ ౨౮౦ 

స్వాం ౨, ఈ ళ3. 

థాన్యవిశేషము. ప్రబంధ ౧౧౨ 

జిన్నిదము. చే. వి. 1. చిన్నిఫువ్వు; 2+ బంగారుం 
(శ. ఈ బ్రాం 

దిన్నినవ్వు- (చిన్ని 4నవ్వు.) మందవిసముం “సీ, 
చివ్పకాకటవానిం జిన్నినవ్వులవానిం జేరివిన 

మంచికించియముచాని.” పాండు. ౧, ఆ. ౨౧౩. 

he ౧ రే ౨౦౧. 

చిన్ని పువ్వష్ట+ ద్వ. వి. 1. నమస్కా-రవిశేషము. “రగడ. 

అష్ట్రభుజస్థలి నష్ట్రభుజునకం చిత్తము రంజిల్లం జిన్ని 

పువ్వు లని” వాంస ఈ, అ, ౨౧౩. ఆం. భాం 

ద్వి, ౧౭౫ జేంక. మాన, రో౭; డై. కుంకుమ 

కర్పూరాదిచూర్భము. (భూవణవిశేవ మని శ. 
ర బ్రా “సీ. తురగఖురోద్టూతధూళి యప్ప 
రసల చిన్ని పువ్వులతోడం  చెలిమిజేయ.” భారం 

భ్మ్మ. ౧, ఆః లంరం క నం, ౯ అ. దిఅజం 

కాలీ ౭, ఆ, ౧౮౭. 



చిన్నీ 

చిన్నిభూజేవ. ద్వ. వి, (చిన్నిశాఛ్రూచాజేప) ఆలం 
'కారవిశేవము. “*వ.*.*అంగనలం ముత్యాలళిల్లి 
ఇందిరంపుంజేరచుక్కు చిన్నివూజేకలు. .. 

ఆదిగా గలయలంకారంబుల నలంకరించిరి“* 

జ్క ఆ, రళ. 

చిన్నియ = చిన్న. (శ రు) 

చిన్నా, సై. వి (సం. చిన్నామ్. ప్రా చిప్ప మ్, కం 

చిన్ని.) 1. గుజుకు. “ఫీ. వెచ్చింసోలో కీ నిచ్చి 
లున్నవె యిది మపనిరొచిల్క_సాం బ్రాణి 

యేమొ” ఉం, రా, ర్క ఆ, ౧౮౯”. “ఆ కొలము 

గొనము రూపు గలుగక యుండు నీశిట్టిరాద 

చిన్ని "లేల యిపుడు.” ఆచ్చం. యు. ౨౫౭; డ్డి, 

విలానచేక్చ. “ఊం చిన్నెలు దక్కియుండె సఖ 
వేసినజం,క్రపుళొమ్మశ్తై వడిన్.” అని. ఆ. 
౧కి౨. నీలా, ౨, ఆ. లొక 

చిన్ని లా౭డి. దష విణ. (చిశన్నిలంఆండి విలాసవతిః 

(శ. ర 

చిన్నెలాండు, ద్వ, విణ (చిన్నెలు పా ఆండు;) విలాస 

వంశుండు, (శ ర 

చిపిటకము. నం. వి, అ, పుం, వృథుకము, అటుకులు, 

చిపిటము సం, వి, ఆ. పుం, ఆటుకులు. విణ. (అం 

ఆ. అ) చవ్నటముక్కు. గలది. 

చిఫుటము, సం. = చికిటకము. 

చిచ్చ వై, వి, (నం* శుక్ర ప్రా సిప్పీ, క. చివ్వు. 

క చిప్పిఎ 1. నత్త మున్న గుకొన్ని జలజంతువుల వై 

నుందు పెంకు, కప్పచిప్ప. “ద్వి, చిచ్చలుగల్ల లం( 

జిక్కంగం దన్ను, నివ్వుడ ధూళిగా నింకించు 

వాడు.” రం. రా యు, 30౨. ౨౯ వం; డి, 

కల్లం “మొదలగునవి (రాగుట కువయోగించు 

స్నాక్రము. “క, .కనకపుంజివ్నల నిండించి 

మదము చిక్పిలు చుండన్. ఊడ. అందజం ౫ కొనం 

బనిచి యాదటం గాంతయం. దాను నొక్కకోరం 

దనుపార దివ్యమది రామధురామృత పాన కేళి యం, 

దంద యొనర్చంగాం డొడరా...” నృసిం: 3, 

అ. ౯౩, ౯౯ పారి, ౨ ఆ. ౫౨; 8, ముత్తెపు' 

ఉివ్చ. “సీ, ఏపీటిన సతుల పాలిండ్ల పె గంబూర నవ 

SS మాన్సా ఆము. ౨, ఆ 

క; డీ. చినయాకారముగా నుండుశరీరమందలి 
యెముక. “క. వఆచు నొకకడితిం బతిముకుం 

ఎలి, 
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జెజమలత్తై యేయం జిచ్చ చినులోల నది 

యుక్క_అం గాడి పాలీ, * టీ సార ౪, ఆ. 

రో. భాగ. రా సం గని; ర్, తాంబేటివీపు 

చివ్న. “సీ, తలచూవ లేక చిప్పలు ఫూని వంకల 

మెలరాడితామేటిమే'కి నవ్వి అచ్చ. చాల. 

ళో, సొ, ౪, ఆ 3౨3౧; 6 | బవండము 

యొక్క ఆర్ధ భాగము “క. ఉప్పర మెగసి 

యజాండము, చిప్పలు రాలంగ, +” కాకీ ౧, 

ఆ ౧౧౫ 7. కాయ మున్న గువానిచివ్న;ః 

ఊదా: కొబ్బెరచివ్ప, గరిటె. “ఊ,,.నుథా 

రనము చిప్పెడువోయక మున్న...” వారే. ౬, 

ఆ. ౧౭౨; రి. ముక్క, శకలము. “ద్వి. అవ్వ 

డాకకివీనయంగంబు లెల్ల ౧ళివ్నలు చిదద్రువల్రై 

శెదరంగం జాచి.” రం. రా రము కరా పు; 

8. కలపుక్ణై. (శ. ర); 10. చేయలబేవాము 

మీందితౌలను. “గీ. అడుగునడుగునం భోడము 

చివ్నాంపుమోల, మేని దివ్బలువోలె, , ,”-పొండుం 

3, ఆ. ౧౬౭; 10. కృణపిెశేషము, చిప్పవలె 
ఆవరించినదుబ్బు గలగడ్డి. “సీ,,.చిష్పర చిప్బ 
నా భూన్తృణ మొప్ప” అం. భా. ద్వి. శే౬ 
విణ, అల్పము. (శ. ర 

చిప్పక్ష త్తి. చే. ఏ. (చివ్పశేకర్తి) చెట్లకొమలం 
మున్నగనవి నజశెడుమోటశ త్తి. “ఉడా వెళ్లవు 

చివ్పకత్తుల నశళింపవు చ్రేశపుబాశుతాయలన్.” 

చంద్ర, ౨ అ, ౨౦ 

చివ్పకసవు. ద్వ. వి. (చిప్ప4కసవు) భూ,న్తణము, 

చిప్పగడ్డికో. (శ. ర. శ్రాం 

చివ్పకూశటి. ద్వ. వి, (చివ్చృశకూశటి) కిల్లజుట్టు. 

“ద్వి. కదలెడిచిచ్పకూశటిగలవాండులొ రం. రా. 

బాల. ౨౨. ౧౯ వం, చం. రా, ౨, ఆ ౬౧౪ 

చివ్పళడ్డి = చిప్పకనవు. (శ ర బ్రాం 
చిప్పగుద్దలి = చిప్నగడ్డలి. (శం రః జా 

చిప్పగొడ్డలి. ద్వ వి. (వివ్చగగొడ్డ లి చెడరలై పన 

ఆరు గలగొడ్డలి. “వీ క్రండపోలసలం చిప్ప 

గొడ్డండ్లు నెళగోలలు, +. నీలా, 5, ఆ రణం 

చిప్ప చిచ్పనోళ్టు, వి బం చాల్య క్రీ జావిశేషము. 

చివ్చతిల్డు ఆ చిప్పిల్లు, (స్క స, వించు, కాలు Sa 

చెమటచి త్తడిసోన చిష్పతిలల. విక్రం 

౧9.9 

౧ అ 
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చిప్పెణక, చే. ఏ. (చివ్పషౌపెణకం) ఇంటిపార్శ్వ | నొక్కు.చేం గెంపుటధరంబు చిమచిమ యనిన 

ములక హ్వు. (శం న్య బా) యట్లు.” అుని, ఆదీ ఆ, ఢం. 

చిప్పమా. డే. ఏ. చెద్దమూట. (శరం చిన్నమూట | చిమచిమలాడు. జే, ఆ. శ్రీ (చిమచినులుః +ఆడు.) 

అని ట్రా.) |  చిమచిమ కలుగు. (వా) రేలు కుట్టినచోట చిమ 

చిప్పముక్తెము. చే, ఏ. (శ. చిచ్పముత్తు) చేసిన; చిమలాడుచున్నది 
ముత్తైెము. “సీ, ,4మౌక్తిక మొవ్వు,.,గీ, చిప్ప! చిమట దే వి. (క చిమట ఈ చిమిట్టా) 1. కండ 
ముత్తైెం బటం డ్రదే చేయ:ఃబడిన.” ఆం. భా. సము మంగలవాఃడు వెంట్రుకలను వీకుసాధన 

౨౭౬. విశేషము. “గీ, చిమటవని మిసములకష్వుం జెంవ 

చిప్పయూలి. జే. వి. (ఛిప్ప4ామూలి.) చివ్నవలె| కరులూ దశా, ౭, అ. ౧, అ వలో డింకత్తి 
నుండుమూతి. (శ. ర) “మొదలగు వానిపిడికొన, “సీ. భరుంజులోవలం జీల 

వట్టించునలుగు వా యమరువ యోగ్య మెనట్టి 

తావు; మొసలికా టనలోను మొసలివా యనం 
| గను జేవుట యనంగను జెలంగుచుండు”” ఆం 

విజయంండు...” భార. అక్ష. ఈ, ఆ, రా 
॥ , భా,ద్వి, ౨౧౬; 8, చిమట ఈలఫురుగు (శ 

చిప్పరం దే, వి. చిప్పినడ్డిశ. “క, ..పొలుపుగం జివ్ప జా బాజీ 
రు 

రలు గదిసి భూకల మెల్లన్.” “చిచ్చరువుి ల 
(వావిళ్ల పూ కు, సం క్రి ఆం ౧౦౦. ఆ ఛా, ! * గు శి కం క్ర © OSs 

ద్వి జ్యే | చిమిడిక, దే. వి. చిమిడిపోయినయన్న ము. “గీ, చిమి 
& 

ఎఛృవించు. “క, అప్పుడు Re పమ మనత. పు స్ట 

యాదవుల ద్రీవ్యాద త్రకమాకుల్ , నొస్పింవ రుధి ° వ్ Us [ప్ల వడం న్యా 
రథారలు, చిప్పిల్లనివారు లేరు...” ఉం వారి. య! బాధపడు తపించు. “క. ఉడురాజ నష్ట 

ఈం ఆ. ౨౭౭; 2. కలుగు, పుట్టు. “క...నలు| బడిన జడనిధి యుదుశెక్కి. వెక్కసంబునం 
బొంగున్ , బడబాగ్ని మణీ నావుంయం జడంతుక 

సీ వేండిం జిమిడివడ ెట్టుందున్ ౪” ద్వా. శ ఈ 

౧౪౨ 

| 

చివ్వయమ్లు దే. ఏ. (చివ్పణేఅము.) వెడల్పు గల 
బాణము, “చ, 4 [ర్రుంబెం జిచ్చృయిమ్హులనది. , 

వకుం జెప్పిన నకం డ్యాగ్రవాంబు.. చిప్పిలుమది 
లోన్.” వరావా. ౬, అం ౭€_ల; 3. చిమ్మ పెకి 

వచ్చు. “డా, .. చిప్పితి 'వేండి నెళ్తుపలు శీగురు 
జేఠులు కొండనుండి జా,లోొబ్వనం గాత,” చీముటాొలు. డే, మి బె (కం చిముటిం తెరమవ్వుడు 

కండసముతో వెండ్ర,క లూడందీయుట, (శర) 
చిముటు. దే, స క్రి. (క చిముటు నైయజేయు 

టకై కన్ను మూసీ తెజచుట. (శ. ర 

చిముడు, దే, అ. క్రి క. ఉడికిపోవు అన్నాదులం 

అమితముగా నుడికి ముద్దయగుః “ద్వి. కనురి 

| పువ్వులు మ్రందగాం జివ్వురనుచుం జిమిడీ 

కాయలు నేలం జిటపొట రాల.” ద్వి. వారిశ్చం 

చిబుకు. డే. నః శ్ చవ్చరించు. “వీ కోమలతర ఫూ ౨.9 3౬ చం “వం చిముడ నుడికిన వెలంవ 

పదాంగుష్టుంబు చిబుకుచు, ఎ,” డైంరాఆఈ ౦౧౩. రించి, , స్వా. ళో, ఆ. ఒం; 2. శాలు, త్త 

చిమచిమం బే, వి. 1. పుండు గాయము మున్నగునది| మస. “సీ. పట్టాలని చూపు లట్టిట్టు వజచుచోం 
మండుట,. *క, , , మోవికాటుచిమ నిమ,,,” జిటజిట నడ లెల్టం జిమిడి మండు.” సావి, ౧, ఆః 

పాంచాలీ, గ ఆ. 3౩౨; కి మండుటయం దగు ౧౦0% 8. (నిరహోదులచే చాధకడు- (యాం 
ననుకరణను, “సీ, మొనవంట మొనసి నొక్కిన | చఛిమిడివదుం) - | 

కాళ. మి ఈ ౬. రాజం చ. రి ఈ వ 

చిప్పె* CR వి, (నం, శిల్నీం త, చిప్ట్టీ బట్టలం 

కుట్టువాండు, “గీ, చిప్పె యనంగను విలసిల్లు 
జా అ 

చిప్పెవాయడు.” ఆం. భా. ద్వి ౨౮.9 

చిప్పెవాండు కో చిసప్పె. ఆం భె. ద్వి. =కురాకుం 

చిబుకము. సం, వి ఆ. న గడ్డముః 
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చిముడుచే.. దే. సా క్రి. (చిముడు. ధా. ప్రే చిమ్తునపుగగ్రోవి = చిమ్మనగ్రోవిః “కీ చారుకరనాళి 
తష్పము గావించు. “ముదం జేయు, “చ... యసనెడుగంధీర నరసి, గడల ర్రీడించుమరుని 

అజాండ మంరయుకొ తిమిడి చెడన్...”” నే ఎంగారరసపుం జిమ్మనపుం గ్యోవిధార నాం 

రామా. రా ఆ. 3౬. (రూ, చిముడ్ను 

చిమ్మ. దే. వీ. జలకణసమూవాము. “మ... లోచన 

గోళంబులం జిమ్తలై చిలువలైై.., 

రంబులువృతిలె,..” సార 3, ఆ ౧౩౬ 

చిమ్త(జీకటి. దే. ఏ. (చిమ్మణాచీకటి.) 1. గాథాంధ 

బొప్పూంబురు 

జెన్ను మోయు. క వ్రభాః ౨, ఆ లాం 

ఎమ్మనచిల్లలు = చిమ చిల్హలు, (చిమ్షనము-- చిల్ల లు) 

శ్ జో ద్వి చిమ్మన చిల్లలు చిణుకన గెల, బొమ్హకే ములు 

సూత్రములు కందుక ములు,” ద్వి, ఫభౌగం ౧౦. 

స్కం, (శ. ర) 

కారము, “శా... ఎనంసౌరప్పంజివ్మంజీకటి కన్ని | చిమ్మనము. చే. మ చిములు, వికేపించుట. (చూ. 

నక గడపు నకా శీ,శాళవా స్త్రీక్వరాల” కాళ, 

శ ౨౭; 2. చిన్న చీకటి. “క 

దిమనపుఃగ్రో గో వి వి 

.చిమ్త-జీక కటి | చిమిటావివ్వటా ( (వా. చీమ్మటలు ఎక్కువగా నున్నవి.) 
ముని వీకటి ముఆీం గీ. వీకటి మసక ముత Pee క వి శే, స హక పాగగొట్టము; ర 

తా 
చీకటి యన్యనవతమసనామభేయమై  యలరు 

చుండు.” ఆం. ఫా వ్ర ౧5౬, 
లాంతరు మున్నగు వానికి ెట్రైదుగాజుగ్ ట్రముం 

చిమ్మిరి వూ చిమ్మిలి (శ్రాం 

చిమట దే. వి. ఈలపుడను యల్లి. “గీ. చిమ్మట చిమిశేంగు. చే. అ క్కి. (చిమి+- కేంద 1. మిక్కిలి 
యనల బుల్లి, దనరు...” ఆం. భా, ద్వి. a 
2, కండసము, మంగలవానివనిముట్టు. గర్ 

శీకోశ్చాటి తండన మనంగను జిమ్తట యనంగను 
జెలగుచుండు.” అం, భా. ద్వి. 30౧. 

చిమటతార. చే. వి. (చిమట+-తార్ఫ నుషిరవాద్య 
వికేవము, ఊదడు సొళానొకవాద్యము. “సీ గో 

తారలు చిమట తారలు శంఖముళల్ కాహాళాల్ 

పసిండిఢధక్కలును చిడులు” మొ రాయు, 3, 

ఆం ౨౬ 

చిమ్తదిరుగు. అ, క్రి (చిమ్మశాతిరుగు.) గిరగిర దిరుగు. | 
క్ చీమదిరుగుచు నిలువక శిరము వ్రాలి” భోగం | 

౧౦, సం. ఫూ ౨౨౫ 

చిమ్తచీకటి = చిమ్మంజీకటి. “క, క్రొమెజుంగుల దగ 
దగరుచి, చిమ్తన చీకటుల సయంజేసిన, .. 
ని చ * ౨, ఆ. ఖ్ 

చినన సోని, చే. వి, (చిమ్తన+ క్రోవి.) 1. జల క్రీడ 
pon సీట్ట చిమైడిగోట్టము శృంగము, “' స 

చిమ్మన గోవి నా సళ్చంగ మొ...” అం, భా. 

ది, ౧౭౯౮ 

వల, శ్రీలమరు న్నదీవిఘండు చి మ్రెడిచివు గ్రోవినీ 
రనన్. స కళా. ర, ఈ ౧౯6౪; ర్త బాల్య క" డా 

విశేషము (ఈయర్జ మున నిది బహువచనాంతము) 
“కీ బంతులు చిమన | శగ్రోచలు... వాంచ, 

కి, ఆ ౧౯౬: 

“ఉ,, , వేలుపుబటేటివయిం గుతూ చిము. బే, నం డీ 
క 

చల్లు, వి విషే పసు చేయు. “వ, .,అచ్చరలు చిమినం 
క 

విజృంఖించు. oe ..ఇల్తేటంగున సు న్న స్రీ వుండు 

మూర్శిల్సిన నుల్లంబుల భేద క్రో ధంబులు గృమ్మం 

జిమ్లిలెంగి.. రామా, రా ఆ, ౯౨. “చ, 

కాలువవెంటం బూచుముల్లికలవలం బనం బుగ 

నలి వ శరధ్వని చిమ్హిలేంగ, . స్వా. ౨ ఆ. ౨౧; 

2, bows 2 ఒవ్వు, “ఊఉ. వెచ్చందొడం”:. 

'దేనియలు -చిల్మాంగ ద్రాక్షలు రాలం గృప్పపుం, 

దివ్నలు చిమిశే,,.” వాంస. ౧, ఆ. 36; 

లె. భయము మాన్నగువానిచే ఇదరు. “కా... 
చూపులు చిమ్తిరేంగ నిరోలంబాళిం గల్పింవ,* ఆ” 

స్వా. ర్క, అం ఇరా 

చీమ్లిలి. దే. వి జెల్హ్లమును నూలవప్పును గలిపి దంచి 
= సినముద్ద. క, లబ డేను మాఆంగ లతకూన పేర 

టాం డు, ) కొదురు ర ాబ్విరి వెండివ్దోములం జేంటి, 

యలంలతి చిమిలివాయన మందుకొనంగం థను 
6డీ బుతువయ్యె., , ' దశా రా ఈ ఏగిల “సీ 

చిలంుకునూనియల: జిమ్మిలిముద్దయును బో లె, , 

సాంబో. ర ఆ, రారా 

(క. చిమ. వ, చింబుఎ కేం 

ల్ మ్థుకుసుంభాంభంపూర ంబులును ++” భీమం 

గి ఆ. ౧౨౯ ద్వి, హరిశ్చు భ్రూ. ఈళలరం వం; 

2. సమ్హార్టనము చేయు బింపురు మున్నగువానిచే 

తుడుచు, (ళం రు భే. విడలంగ్ ట్టుః తోలు 
ఇరా ఇకా 



చీము 
ర 

“ఊఉ, మీవ్షబిం,బముసమోవదేకమునం చాయక 
యాడెడి'కేంటి. లెద పద్మ మున మాటిమాటికి నముం 

చికవి భృ నులోలదృష్టియ, యమ్హదిరాక్నీ చిమ 

= వార. ౭, ఆ ౭౧; ఢీ. క కొట్టు, తాడించు. 
“కీ ఇదిలోనం బాఅంగం జిమై గొజ్జననీటం 

గాలశ్రా రవు నొక్క_కలువకంటి.” భీమ. ౫ ఆ 

౧౧9; రీ పొడుచు. “సీ, క్రొ వ్వాండికొముల 

కొనలచిమున వలావాకసమూజవాము వకావకలు 

గా” అని, ర, ఆ, కి సాష క, ఆక ; 

6. వినరు, వై చు. “డ్. చేరి మనోజధీవరునిచేక 
భ వాంబుధిలోన నంగన్యాకారము. బూని యున్న 
సెనుగాలము చిమయ నయ్య,..” భర్తృ, క; 

శ; 7 వ్రయోగించు వీయు “మ, 
వెడందచెజతూపుక సీంగిణిం సూరి వా,పిరి 

నార్వల్ నిగుడంగ రాకొమరుమై వే చిమి 
నొస్పింద...” అచ్చు యు. 36౪; 6. మోట 
సులువుగా చెట్టు. “క .. , రాఖవు: డంగుష్ట్రమ్థవ 

...దుందుభిఘునకాయమ్లుక ..=చిమెన్. ae 
రా కిష్కి_౦. ౧౬౮ విం 1. పోటు. “మ, రదఘా 

తోల్గితరాజతాచలరజో వ్రాకంబు నిండారుకౌ, 

ముదిమై దిక్కులం బిక్క జిల్ల దనకొముంజిము 

లక వీడు పెల్ల దివిక్ జందురుఃడై వెలుంన, ౨ 
భోజసుతా, ౧, ఈ ౭; 2 (లవ్వు డం 

మరుచేచిగరాకడిదము బిములన్ ...” భాగ, ౯, 
స్క్తం, 3౯౦; శి. ము, చిట్లించుట. ఒకి 

గోటిచిములు శెచ్చికోలునివ్యెజు లేని వెజపును 

ఛెచ్చెలి వెన్ను చజప్ప. “* శక అ ఆ. ౮౪33, 

చీమ్మదుః దే. వి, చిమట్క విజ్నేవము. (శ, ర) 
చిమ్తబిల్లలు+ దే. వి. బ. బాల క్రీ డావిశేషము. “సీ. 

చీకటి మొటికళ్లు చిమ్మబీల్ల లు నెట్టుబొట్టనంగోలలు 
బొమ్హ రాలు.” వి పు, ల, ఆ. ౨౦౨. 

చిముణాయి. జే, వి, (చిమ్థుషాజా యి చాల క్రీ, ణా 

న స. “రీ . చెజకులపంచెముల్ర్" చిముబోయి 

గీ, .ఆకట యగచాట్ల్టపోతశా వాడి 

కొనుచు.” హంస. 3, ఆ. ప 

చిమలాట. దే వి, (చిమ్మలాడుథా చిములాడుట, 
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చిమన గో వుల జిమ్తులాడుచు. , ,” వరమః క్క 
ఆ, ౧౦౭. (౧౩౧ 

చియ్యః డే. ఏ. కండు, మాంసము, ఆం* ఛా. ద్విం 

చిరంజీవి. సం. విణ. (5. నీ. న్) వార్సల్యముగల 

పుత్రులు మొ వారియెడనువయోగించురది. (స్ 

మవచిరంజీవికి వివావా మొనరం జేయవలయం 

60” ఇందు గ్య ఆ ౧౭. 

చిరంజీవుంయ, సం, విణ, (అ ఆ. ఆ) చిరకాలము 

జీవించు నాడు. 

చిరంటి. సం. వి. ఈ స్తీ = 1. వదువరాలు, సువాసినీ; 
2. జవరాలు, 

చిరంకనము, నం. విణ, (అ. ఆ. ఆఅ) 

చిరకాలమునుండి యున్నది. 

చిరకారి* సం, విణ. (న్. ణీ. నొఎ దీర ర్స స్యూత్రుండు 
తామసీంచి వని సలంపువాండు. 

చిరకాలము, నం, వి, ఆ. పుం, 'చాలకాలము. 

చిరజీవకము. సం. ఏ. ఆ పుం వేంషినకే. విణ. (ఆ 

వికా, అ చాలకాలము జీవం చునది. 

చిరజీవి సం. వీ. న్, పుం. 1. కాకి, 2. వేగినళొ; 
8, మారుగుశెట్టు; ఓ వివ్హుమూ_ర్థి; ర. మార్మం 
డేయుండు. (ఈచిరజీవు శేడునవ. 1, ఆశ్వ 
నమ; 2. బలి; 8. వ్యాసుడు; ఓ. వాను 
మంతుడు; ర్, విఖీషణంండు; 6. కృ పొచార్యులు; 

7. లు విణ. = చిరంజీవ. 

చిరజీవిక. నం, వి. ఆ, శ్రీః చిరకాలము జీవించుట 
చిరతి_కము. సం, వి, అ. పుం. భూనింబము, చేల 

వేము, 
చిరక్నము. సం. విణ (అ, ఆ. అ = చిరంతనము, 

చిరపాకీ. సం. పి, న్, పుం, వెలగ 

చిరపుపష్పుము. సం ఏ అ, పుం. ఇాలకాలమువరివ 
భీించుపూలు గలది వౌగడళీ. న్! 

చిరషప్కసూక సం, = చిరనూత, 

చిరబిల్వము, సం, వ (కల్ప 
చిరచిర దే. వి భేదము, ' “నీ, చెలిమి వేర్నా టను 

జీరమరలపంజొరక్క,ల ఫారం శాం. ౧, ఈ 
సీరం 

“పా ప్రా(కది, 

సై గా నొకరు నీటు చిముకొనుట, (శ రృ చిరముః సం, షి ఆ- న, దీర్షకాలము, బహుకాలము 
చిములాడు. చే. ఖః శ్రీః e (చిమ్హాలుఆడు.) చల్లు 

కు బకంమాండో నొకవ' చిమ్లకొను, జపం 
అవ్య, మ్, బహుకాలము, (ఉదా. చిరంజీవి 

“ద చిరముక ట్రవ్లాకుం దళము శీసి, 4 భారం 



చిర 

ఆని, DD, ఆ ౧.౮౯ విం (అ ఆ, ఆఅ చాల చిరువడము = చిరుగడము. 

కాలమువజ కుండని, 

చిరణూరం సం, ఆ. ఆ. స్త్రీ. చిరకాలము 

గోవు. 

చిరాకు, డే. వి, కోవము. “పంచచానురము. చిరాకు 

మాజు దట్ట మైనసింగిణీలకోరు న్ =” కృష్ణం 3, 

ఆ. 30+ 

చిరొటిక, సం. వి, ఆ. స్త్రీ. తెల్లగలికేరుణి. 
చిరాయువు, సం: వి, న్, ఫుం వేలుపు, డేవు(డు. 

విణ, (స్) దీర్ణాయున్దాయము గలవాడు. 

చిరి. సం, వి ఇ పుం. & చిలుక; 2. అగ్నిం 

చిరిపి దే. వి త్రెలమార్భకము, ఆం. భా ద్వి. ౨౬ 8- 
చిరిబిల్వము. సం. వి, ఆ. పుం. కానుగుళ. 

చిరిమిడి. చే. వి, భత్ష్యువిశేషముం “వ,+వడ లామ 

వడ లొబ్బట్లు .. , చిరిమిట్ల, , +” వాంస. ౧ ఆ 

౧౦౫ 

చిరు[గు ఇ చినుంగు 1. (చలు) “గీ, నరవతులకీ ర్తి 
పటములు చికుగోకుండ.'” వారి, ర, ఆ, ౨; 2. 

కన్నములువడు. “సి, చిలుకపోటుల బేతం జిరియిన 

సహశారఫలములం దొరంగెడివచ్చి లేచె” పాండు. 
౧, ఆ. ౧౧౮ 3. వీడు. “చ, + + చిరింగినసీగ్లులుక్ 

గలిగి,” పాండు 3, అ, ౬౯, ని. రంధ్రము, 

కన్నము. (వ్యవ: మూంట చిదంగలాోనుండీ 

బియ్యము కాటుచున్న ది. 

చిరుగుడు. చే, వి. చర వ్యాధివిశేనము. ఆం. భె 

ద్వి ఢి అరం 

చిరుగడను. చే. వి. తీయకంద, ఒకజారిదుంప. ఆం. 
భాం ద్వి. €.5 

చిరుతలు. దే, వి బ* మిటుమిట్లు. (చూ చిపకలు 
కవియుంఎ) 

చిరుతలుకవియు. చే. ఆ క్రి, (చిరకలుష్షాకవియు.) 
మియిమిట్టుగొను. “ద్వి. కువానావటునిం గనుం 
గొని నభొసదులు, కనుంగవల్ చిరుతలుకవియంగం 

దిరుగ.” ద్వి, భాగం ర్యా స్యం, (శ ర్ఫ్ర 

చిరుకలం క్ర ము = చిరుతలంకనియం. (శ, ర) 

చిరుకలువాజు ఇ చిణుకలుకవియు. (శ ర) 

చిరునామ. 'వైం వి, 

క్రి దట నీగిన 

(శం రః షః CHO) 
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(హిం: సర్నామ్సా జాబుల 

మీదను వ్రాయుపేరు మొదలగన ది. ఏలానము, 

చీతు 

“క్క అరుదుగ నప్పు 
డొక్కొ_కయెడ, మరకతమణిప్మాశ్ర గగనమండల 
మయ్మ్యొన్ , చిరువడముల పాకము శశధరుం 

డయ్యెన్ ...” వెప, ౬, ఆఅ, ౧౧౩. ఆం. భాం 

ద్విః లరలిం 

చివవు, సం, వి, డా పుం, బాహునంధిం 

చిర్నవ్వు = చిజునవ్వు (శ ర) 
చిర్భటము. సం వి, ఈ పుం. నక్క దోస 

చిజు, దే. ని కోవను. (శ రం) 

చిజచిజి. దే. ఏ. కోవృవ్ర కటనయం దగుధ్వని కనుకర 

అము. (చూ. చిజచిజలాడూ) 

చిఆచిఆలాడు. చే. అ. క్రి" (చిజచిజలు ఆడు.) 

కోపము వే మండివడుః వ, చిఆజఛచఅలాడు-చు' 

జుణచుజటం జాచుచున్నం గని వెన్నుండు. ..” 

మృ. వి. 5, ఆ. ౩౨. 

చితి, దే. వి ఒకజారికూరాకుణ. (శ. ర 

చిజినోరు, డే, ఏ. ఓకజాతిదుంచ “ఆ. చేమకంద 

గేనును_ చిణీనోరు “పెండ్డ్లము,..”” వాంసః 

ర్క ఆ. ౧౨౧. 

చిఆి నెల్లి. దే. ఏ. ఒకలాతిణిల్లిశ “సీ. . ,చితినెల్లి 
కాయయుంం జిల్హకాయ,,.” హంస క, 

౧౩౨౫ 

చలు, వై, విణ. (వృత్తియందు. జిటుతే శబ్దమునకు 

మోందిపర్భము లోపింపగా మిగిలినరూవము.) l. 

ఆల్బము, నీచము. “ఊా, , , చిజు వేల్చులు చైత్య 

దొనవుల్ ...” కాశీ సీ ఆ ణం; 2 

కొంచెము స్వల్పము, క్ల చిటిలంక స్తూరి తిలకంబు 

చిణుచెమటయం.” దళా. 3, ఆ ౧౪౫ 

చిజుందొడ, ద్వ వి, (చిబుశేతొడా) పిక్క జంఘ 

“క, చజతెంచి కుంభసంభవు, చిజబుందొడ వడిం 

బట్టుకొనియె,..” భార అది, ౫) అ ౨౫౬ 
“చ, ,,సరబ్బంహితళాల వి శేషగర్భసంవదయును 

బొట్టు సేసి నగు భామచిజుందొడదోయి యాయ 
తిన సాంభో. 3, ఆ ౯౧ 

చిజుగంటం వై.* వి. (చిజుషాగంట.) చిన్నగంట, “నీ 
శాన సిగ నొక్కచిజుగంట గట్టుకొన్న్రువాండ 

వగుచును,.. శుక, 3, ఆ. ౧౭౯. ఆం. భొః 
ద్య. దగిర? . 

లిం 
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చిబుగాజానొక్కు.. ద్వ వి. (చిజుగాజోష నొక్కు.) మునం దలపోయ లేక...” భెరం ఉద్యో. కి, 

గాజుయొక్క_ చిన్న నొక్కు_* “శీ నునుమేనం బిలము ఆ, కి౬౧ స్వా, ౧, ఆ. ౭౩. 

గాజునొక్కు_ "లే డవి కృష్ణ...” రాధా. ౧, ఆ.) చిజుకనగోడు. ద్వ. వి. (చిజుకశేకోడు) బొల 
లారా శ్రీశ ఒశీమము. “కీ చిఖుకనగో జాడ విలు 

చిజుగాలి. ద్వ వి. (చిలుకషాగాలి) పిల్ణవాయువు, తుద పెన గణదంక మొకన్తేలం నగరము వట్టి” 

మందమారుకము. “గీ. వచ్చుచిజుగాలిసోంకును శమ, 3, ఆ. ౧౦౯. ఆం. భా, ద్వి 3౦౭. 

మెచ్చి మెచ్చి.” భార ఆను, ౧) ఆ ౧౮౨ చిబుకనబిక్ణణం. దగ్గ. బీ. బి. (చిలుక 4-బిల్హలు.) 

చిజుగూబి వై. వి, (చిజు+'హాబ.) చ్మి త్సఘూకము! బాల్య, కీ డావి శేషము. wT పేరి జేలరేయి 

సెండికంటి అనునొక జాలివశీ. (శ. ర చిజుకనబిపి లాడు.” రుక్ని, ౧, ఆం ౮౬ 

చిలుదేయు. డ్య. వి (చిజుశదేకు) చారంగిత్తా, “గిం చిజుశనఫర, ద్య. వి. (చిజుక4నవు-) మందవోసము: 

చిజుటేం!ి లొగ్లున జీడిపాల,..” పాంస, ౪! చిన్ననవ్యు* “ద్వి: చిలుకనవ్వులు తీయచెయు(లం 

ఆ. ౧౧. ఆం భా, ద్వి, ౫౪. గనీ...” రం, రా. ఊ ౧౧౦. పొ, ౧౧. వం, 

చిజుక, 'వై* విణ. (సం, చిక్రృకకి) 1. చిన్నది, | చిజుతేనాయడు. దష వి (చిజుకషానాయు) చిన్న 

అల్పము. “గీ, చిజుకకూశట్లు దూయగాడ..౪”| జనము, బొల్యము. “గి చిజుకనాండదునువాండు 

వారి. పూ. ౨ ఆ. ౨౫౨ ఆం. భాం రృ రి౬, 'చాళిమంబోండులి భెరా ఉద్యో. 9 ఆ. ౧రా౭. 

2, లేతది. “సీ. చెటీమించుచిజుతవన్ని య'చేల | చిటుకవడు. వై. అ (క్రి. (చిజుత4వడు.) పొట్టి 
మిర మేన నిరుమేన రతిమోవహారవిభూతి.” వన, యగు, “పీ, అ అర ౦కవములే అన కానక 1) నంగ 

౧, అ, ౬ ఏ. 1. చిన్న పులి. “కీ ,.చిలుకమోనపు శ ంగాటకములిట్లు' చిజుకవణిచి.'” కాశీ, ౨, ఆ. 

జీంకచిజుక దట్టి” చంద్రా. ౨, ఆ, కర ఆరి ౧౬౨. 

భా. ద్వి. ర౨; 2 బాలుండు బాలిక “క, | చిజుకపాయము. వై. వి (చిబుకళపాయము) 

నాకాల్చిన్నవ్రకమును జెణువ నంశచిజుకణి| బాల్యము “సీ, చిజుకపాయపుగొల్ల 'తెజివలవల 
వౌపుమా.” భార, ఆది. ౪. ౨౨౨ ఆం. భాం వించి...” నీలా, ౧, ఆ. 3. 

ద్వి, ౧౧౮ “కీ, ఎణీగింపు మనుటయుం: జిజుక | చిబుతపివ్సలి. మి. వి, (చిజుకేశవివ్నలి.) చిన్న జాతి 

శాను.” చెన్న. 3, ఆ. ౧౦౦; 8. సాముచేనెడి వివ లి “కీ, దిలుతపీప్పలి, అన్న ఎలి 

వావ ఛి, ప్పెదుచిన్న కోల. (శ. రః కీ ఎద్దుల ౪3౧. 

"మెడవై కాండికి కగిలించుకట్టదీల. (వ్యవః--- | చిజుకపులి. ద్వం ఏ. (చిజుకఢాపులి)  చ్మికృకము, 
కాడికి చిలుకలు లేవు; లీ. భజనమున్నగువాని | _ దికణాతిపులి. ఆం. భా, ద్వి* ౯౨. 
యందు తాళమువేయుట కువయోగించుకట్ణ తొళ | చిజుకవోవు. ద్వ, ఆ. క్రీ" (చిబుతషాపోవు) 1. కస్టః 

ములు, (వా) “సీ మ్రూణేంద్రి, దయ కానకళయారుసౌరుగా 
చిబుక(డుః వై. వి, (చిలుక చాడు) బాలకుడు | _ జివ్యావివేకంబుచిలుకవోవ.ి కాకి, ౧౩ ఆ. ౧౩౯ 

“వ, అనిన నచ్చిజుకం డిట్లనియె.” వెన్న, 3, ఆ, 2, చిన్న దగు. “గ, చిజుకవోయినమూంకుటి 

౫3. చెలువుదాల్ని.” కాశీ, ౧, ఆ. ఇకరా. 

చిజుకేగండు. ద్వ. వి, (చిలుకశాగండు) మగచిజుక | చిటుతుక. వై. విణ. రజక స్యార్భమున) 
పులి. “వ,,.చిజుకగండ్డగమిచేక దై వికంబున 1. చిన్నవయనుగలది. “ఆ, చెలగి శేహణేద్ను 

'డావప్రక్క మాందువడ చదాంటువడి. ,. స్వాం చీటుకుక దాని (గృ: వ్యాదమఘోరమృగములశన 

౪, ఆ. 3౭. బుద్ధిం జట్టకుండ, ,.” భార. ఆది. ౪ ఆ రోజు 

చిణుకతనము. ద్వ వి* (చిజుకష-కనము.) బాల్యము, | 2. చిన్నవయసువాండు. “గీ... చిబుతుక జీని 

చిన్న కనము, “ద, చిబుకతనంబునం దగవుచి త్త జూచి...) సొం 3, ఆం ౧౬౮ 
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చిజులేంకు, ద్వ, వి. (చిజుకషాకేయు ష్ ఆం. | చిజువరి ద్వ. వి. (చిలుకషావరి),  ధాన్యవిశేమము. 

ఛా. ద్వి ౫౪. 

చిజుదిండి. ధ్య. వి. (చిజుకషాతిండి) భత్యుము. “సీ, 
చిజుదిండికన వారిముజ:న యాహారించు,,,” 

కాళీ. 6 అ. లాం. 

చిజునవ్రష = చిజుతనవ్వు, “మ,..నీచెమోము 

నందియ్యశై .చిజ నన్యొప్పయ, ,.)” భార ఆర 
భి వ్ ఏరో, 

చిబునాలుక. వ్య, నీ (చిలుక 4నాలాక 1. వ్యాధి 

విశేషము, గళకుండిక. (శ ర); 8. కొండ 
నాలుక. (బా 

చిజుపాల. ద్య. వి. (చిలుకకాపాల).. శీరావిస్తో! 
ఆం. ఫా. ద్వి, చిన్ని, 

చిణుపొలు, ద్వ వి. (౨యిఠకషాపాలు, క. చిరాం-శ్ 

టు క అనీ శ. ర నూ విం భగ 
మిగురం గా బినపాలుం, “మ. ,, చేనురు.క్కును 
జీయుం ళిబుపాఖు పెళ్టువున నావోరంగ్ న్ 

* ఆము, ౧; అ, ౮౨. ఆం, భాం ద్య. ౧ శర, 

చిజుపులి = చిజుకేఫులి. ఆం. భా, ద్వి, రా. “క, 

ఓీడకచిజుపులిమొ తము, చేడికపొ కోళ్లగీతి ఇదిరి 
* రామా ౨ ఆ, ౧౬ 

చితుబంలివనుపు. వై. వి. _(చిుతశాబంతికనుపుఎ 

చాయగలవసువు, వార్మిద్యము. “క ఆంతటం గను 
పట్టెను భా,స్వంతుండు. చీ యృిబంతివనుపుముద్ద 

నన్నె వై నిడుళభంగన్ల కై. ౨, ఆఅ, ౧౦౦. “సీ, 

నీదవాహీనిసీటం జిటుబంలివసు పొడి శ్రీవిశా 
లాశ్నీ ౨ సేయదొడ” భీమ ౨, ఆ. ౨౮ 

చిజుచొద్ది. ద్వ. వి. (చిజుకగాచొద్ద్రి పసాఠశో, (శర 
తతా దష వి, (చిజ కమాను ఆడ్డనము, 

మద్దిళి. (శ్రా) 
బీయలయిము. జీ, అ. క్ర" శెలశే(గు, విజ్బంభించు" 

“ద్ని. చిణీమి వసిష్థకౌ శికలకిోో పా గ్ను,ల ఆక 

లోకంబు లాహుతిం గోను ననుచు.” ద్వి. వహారిశ్చ. 

“కీ చిటువరి వ వచ్చగన్నరు.,, ' ఆం. భాం ద్వి, 

౨2 ర, 

చిజువాడు, ద్వ. వి. (చితుక + వాడు. తే. చిటు 

వాడు. మిగులు చుళొన్న బిల్లరధనముం “క్ల చీరి 

రప్వేళం దమముని ఇెజ.గగలందుం గానుదుడ్డును 

బంగారుప్రోూన వెండి,తునుక మొదలింటిచిలువాడు 

గనిన జెల్ల... శుకం 3, ఈ ౧౧౭ 

చిలువేరు. ద్వ ఏ (చిలుతేశ వేరు. ఈ చిలుజేర్.) 

ఎజ్జకంగు వేయుట కుషయు క్ష మగనొకానొక 

బీరు: “క్ల చిజువేరుచాయతోం జెలిమిచేయంను 
99 

గాని, ౪ కచరీ, సీం ఆ. £0. 

శజుసాన, ద్వ వి* (చిలుతగాసాన) ఆయుధములకుం 

బదళకు పెట్టుచున్న సాన. “కీ చిణుసానం బట్టించి 

ఎల్శి సేయించిన గండ గొడ్డలి సళ. స 

బాలీ. ౧, అ. ౧౨౧. స్వా. ఇ ఈ ౧౩౨౧. 

చిఉునెన అరి. వె. బి బి (చిణుకఎ. సెనగలు 
| 

ఎన్న జాలినెంనలు, (శక. ర.) 

చి ముం స్, విం కోవునము. (శ. ర విణ. చింపిరి 

మైనది, చెదరిపోయనది. “ఆ. నొడ్జాబెచ్చుకంటె 

nn స | 
చిఅగొటు. చే. వ. (చిఅ+కొట్లు.) కోవిషిం (రీ 

ఆఅ టబ ఆ కు © ప 

వెట్టిశరుములదో చిజ్జగొట్టా” వెన్న, ఈ, ఆః 
విర 

చిఅచిఆ. దే. వి సంభ మము, తొందర “వ... 
టి ణి జ్ 
చిజ్జ చిజ్జ నజ్షాడుభేనువుల వేజువేజం బిలుచు 

వారును...” విం పుం ౭, ఆ. ౧౮ ౭. 

చజలు వొడు చు. జే. ఆ కి, (చిజలుకాపొడుచుం 
ల్ ల య్ 
సంభ్కమించు. “వ. ,,వసులు వెనం దిరిగి మున్ను 

వివ్వచ్చుండు వచ్చినజాడం గైకొని దక్నీణదిశకు 
చిజ్ఞలువొడుచు చుం చెరలం చాటీన',, +” భారం 

పరా. ళో, అం ౨౬౫ 

సూ. రణ౭. వం. “ఆ. పీపు చిబుముజేల శేంటి చిలి. చై వి. (నం. చిల్లీ) బళదినుసుకూరాకు, కండు 

రాత్రిలో దశా. ౬, ఈక. న, శీ l. చిమ్మ. 

వందర మంగుటంబునం, WE 

“నియమునో, ఆం. ఛా ద్వి, ౬౭. “ఆ. చిజ్జే మేడి 

కాయచెంచలివంకాయ..,” చై. ర, ఆ. ౯౬. 

= భాం రా, ఆర ౨ ఆ ౧౦౪; 2 కోరాడు. | చిణ్టిపర్టా. ద్వ. వ. (చిజ్జే-వళ్రై) చాల క్రీ డావిశే 
ఆం, ఖా ర్చ, ౧౨౨. వము, (శారు 
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రతి 

చిక్తు, చే, టి. 1. కోవము, (శం ర; ర కోజముం చిజ్జుముల్టు. జే, వి, (చిజ్డు-[ముట్టు. కోవమందు 

దగుననుకరణము."స్సీ. పొర లూని మేళాలుఫులం కలిగెడిధ్వని కనుకరణము. “డా, వ నటు చిజ్జుము 
జ్ 39 Fa 

జిల్టు మని వెజికొలుపుచు, **”అచ్చ.బాల,౧ ౦౬. జినుచు నించుకకోవము తాళలేమి.., ప్? 

చిజ్జుద్ది. ద్వ. వి (చిజుకఢేఉద్ది) చిన్నజతం “వ ,., 
ర, ఆ. ౭౨. “వత్త.., బెద్దుండు చిజ్దుముజ్టు 

>” మటంచు నో,రోరి జైనపిశాచ నగ్ను డి” 
ఇశరవల్డ వు లెల్ల చిజ్ఞుద్దు లై వచ్చివసవాయంబున .,, 

వబోధ, జె ఆ, ౨.౨ 

అ జో 

స సస Sy: Wr 009 ్య  |చిలబిలు చే. వి. 2, ఎండుటయం దగుననుకరణము. 
చిజ్డుబుట్ణలః . జే. ఏ. బ. 'శజ్ఞు+బుజ్జ ) kL “క, ,. చిజుగందప్రుటన లొకింత చిలచిల మని 

చిమ్షనం గోవులు చిజుబుజ్జ,లు... వాంసః 3,| వే,గరమ దరువట్టుగొన, , కళా. ఇ, ఆ. శక; 
ఆఅ. ౧ర౬. 2. సము మున్నశనవి చిమ్వటయం దగునను 

చిజ్తుబుల్డు చే. వి. (చిజ్జ్దుశోబుజ్టు) 1. కేవమునం| కరణము. “కం చిలుకలు ముక్కున నొక్కిన, 
దగుధ్వని కనుకరణము. “పీ, ,అంోతుక తడి,  జెలచిలబొండ్లమలకండ్ల = జిమ్హుచు రసముభ్ =” 

చిజ్హుబు జ్రనంగ. | వార. >, ఆ ౧౬? 2 కా రిక, 3, ఆ, 3 ఖా, 

నొంతుకకు వేష వడ్డువడునపు డగుధ్వని కను చిలవ. జే. వి. నీరుకోడి. (శ. ర 

కరణము. " వ్ శ్లేవంబు కుత్తుక: జిజ్జుబు జనం” * చిలాయి. జే. వి. బొట్టు పెట్టుకొనుచాయదు. (వాం 

శుక. 3, ఆ. 36 చిలికింయే. దే. న. క్రి. (చిలుక ధా-'ప్రే) నీరు 

చిజ్జుబుస్సు, డే. ఏఐ. (చిజ్జుగాబున్సుఎ కోవమం దగు ల. చల్లు. == +కలయంపి చిలి 

ధ్వని కనుకృతి. “శా ఆకుందోదవి చిణుబు కించు: గమ్మందేనెోభీమ. 3 ఆ. ౬౨౮'గీ, ఇంచుక 

నిను చపహాయాకాంతయి ఫోయి.” శుక 3, విభూతిం గొని చిలికించుటయును.” చెన్న.౧ ఆ. 
లా 8 వంజేయు.. “పీ ఆ. ౨౭౭. ౨౪౦; 6, వ్యాషింవం జేయు. “సీ. చెక్కు 
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చిజ్జుమను. చే. అ. | క్రి* (చిజ్జుశాఆన్ఫు 1. కోపించు. భన “కేతన న్య. సస సర 
(శ. రం ఓ. బుసొట్టు “సీ పొర లూని ౨౯ ౧౫౮ 
మేళాలుపుల. జిజ్జుమని వెజకోొలంపుచు "చెండు చీలిపి. బే, ఏ౯. అల్పము, చిన్నది. “న్వు, , , ఆరయన్ 

వాసము లేక యాచిలిపిమక్షై కేమి ప్రా వయ్యె 

డన్.” జై. రా ఆః co (ఇట నికృష్ట 

మనియు నర్థాంకరము న స. సీద్ధలింగము లీటు 

చిలిపితాలు. స్ రుకాం x, ఆ, అ 

నాల్క_లు దలిర్న” అచ్చ, బాల, ౧౦౬. 

శిజ్టుమక్డాదు. దే. అ. కి" (చిజ్ణుముజ్జుగ అడు. 

ప్వార్థమున); 1. పెపరలాడు.. “సీ చిసరు 
చోంపేములలోం జిజ్జుముజ్ఞైడు చు... మార్క. 

గి ఆ. ౭. ha ..శీజ్ఞుముజ్జాదుదు. ..,ఆడె' చిలిమిడి దే. ఏ. అష్షేళములి అం. భాం ద్వి. ౬3. 

సమదాలికులంబు..,” క. సం ౯ ఆ. చిలినిలి. చే. వి. దట్టము, — చిలివిలివోవు) 
౧౦౨. 2 ఆలిశయిం చు, మించు “కీ ఆకరి చిలివిలివేోవు. జే. అ క్రీ" (చిలివిలిశా పోవు) ద్ట 

కోర్కు_లు చిజ్జుముతాడ * భార విరా, ౨, మగు, “చ. చిలివిలివోపుకోరికలు చి త్తమునం దల 
జ జ తీ ఆ శ 

ఆ, ఒఅ కుం 3. వ్యాపించు “ము, ,.కనుమీంచున్ లెత్త.. వక్రం ర ఆ. ౨.౨౦ 

చిజబుముజాడవనక ఎ” ఆము ౬. ఆ. ౧౫౧. స. | చిలివిసము, ద్వ. వి. (చిలివ్శావిసము) 1. కొఆ 

క 1% వీల్సు, ఖేదించు. “డి. చేకొని శవ) మాలినవని, “ద్వి. చిలివిసంబులు కొన్ని చేయు 
SAR) Ee ” దగ, వరమ ౫ ౨ 2 ములం ిబ్ఞుమాక్ఞాను, కాకఘూకా చేకకంక న్చృ చున్నాండు. ఏ వరమ ౫ ఆ. ౨౬౧; 4 

భములుం.” రం. రా యు. 3 ౭. సౌ. ణ3. అసూయ. (బ్ర) 

సంం 2. నిరాకరిందు త్రో సీపుచ్చు. “ద్వి జిన | చిలుక. చై. వి. (నం. చికికి శుక) 1, శుకము, 
దర్శన౦బులం జిజ్టుమఃజ్ఞాను, మనవీరభద్రు,ని నుదె కక్ష ofr కిది నాతోం, జబ కం7గాం 

కరి వచ్చె.” బన సే ఆ, ౧౮౨ చం, | గొంత శిగ్గవడియెడు : +” పజ. ౨ అం ౧౮౩; 
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ర, కలంపునకు వేయుంగడె. (జొ ; ఏ. ఇరును, చిలుకలకొలికి. ద్వ. వి, (చిలుకలంగేకొలిక్సి చిలుక 

నకు వేయుబీల, ఆం. భాం ది. ౨౦౩; 4. 

తోంటకారలోనికేదము, హీలమోచికళీ. ఆం. 
భా, ద్వి- ౭3. 

చిలుకకూర. ద్వ. వి. (చిలుక 4+-కూర చిలుకతోంట 
కూరళో, (శ. ర) 

చిలుకకొయ్య ద్వ వి. (చిలుకాళొయ్య నాగ 

దంతము,, వస్త్రములు తగిలించుట త్రై చిలుక యా 

కారముగం  చెక్కి.నదారువిశేషము. ఆం. భా. 

దః £20. 

చిలుకగోణము. ద్వ వి (చిలుక4.గోణ ము) అతుకులు 

గలనోంచి, (జా 

చిలుకడ. ద్య. వి, (చిలుకుగకడు 1. కొలికిగా 

వేయుముడి, బంధవిశేషము (శ ర; 2. ఎద్దు 
నకం గట్టుగంకత్రాటికొనముడి. (జ్ర); 3 
క ల్రియొజకం గట్టు ap డు, ఆం. భా. ద్వి, ౨౧౫, 

చిలుకత త్తడిరాతు. ద్వ. ఏ. (చిలుక గాత క్తఢిఎ- కొతు) 

చిలుకయే గుజ్జము7ా. గలవాండుు మదనుండు 

“సీ, చిలుకత త్తడిరాతు చేతితియ్యనివింట...” 
చంది. ౨ అ ౬గొ ఇట్టె చిలుకరవుతు, చిలంక 

చటాణిరారు, చిలుకసాం బ్రా ణిసామి, చిల్కా 

శేశిదొర. 
చిలంక తాళి. ద్వ వి* (చిలుక+ తాళి ఇరు వృక్కు.ల 

చిలుకరూ సపేర్పజ చినవకకము. “దీ జాల వాజ్రీ 

గిజిరాసం పెణలమేబుంగు చిలుకళతాళికి నొకసిరి 

మయొనంగళ శుక, ౧, అ. కా 

చిలుకత్తు = చిలుకొత్తుం ద్వ ఏ. (చిలుకు? అత్తు) 

కవచము. ఆం. భాం ద్వి. ౨౦. 

బిల కముక్కు.* ద్వ. వి, (చిలుకషాముక్కు_) చిలుక 

ముక్కువంటిపువ్వుగల, వృతవి శేషముజో. ఆం 

భా. ద్వి. ౬౬. బ. ధాన్యవిశేషము. “సీ, ,, చిలుక 
ముక్కు, 'లేదుకజ్టలం వంశిలు, , వాంనం 
ర్క ఈ ౧౨౮ 

చిలుకయారి. వై. ఏ. (చిలుకణెఆర్ర ఒకవిధమైన 
మాదిగవానినూది, (శ. ర) 

చిలుకరించు = చిలికించు. చే. స. కీ" 

(శర వాం 

చిలుకరింపు. చే, వి. (చిలుకరంచు. థా నీరు మొద 

లన వానిని చిలంకుట, చల్చటం (శరం) 

చబు 
ల! 

కండుకొలంకులవంటి కొలుకులు గలది, ఆడుది. 

“గ వలుకువలుకోన నమృతంబు 'బిలుకుచుండం 

చిలుక చేంటికిం జిలుకలకొలికికానలవెవ, ౮, ఆ. 
౫౦. అం. నం. మాన ౯, 

చిలుకు. బే. అ క్కి. (క. చిమకు) 1. చిందు, 
చెదరికడు. “క, .ఆ,క్రానందరనసం బొకకణ 

మెనం జిలుకనీక. ..”భొర. శాం, ౬, ఆ ౧౨౧. 

వార. ౫, ఆ. ౧౬; 2. వ, వేళించు. “కు, ఆ 

మ్రుగళీగానము వీశులం జిలికినన్ , . భాగ, ౧౦. 
న్మ౦. ఊ ౧౩౨౨౩౩; 3. ప్రసరించు? వ్యాపించు. 

“స చిలికినచో చెల్ల సిరి వెలయిం చునీయవనీశు 

దరవోన మవ్ఫుకనిధియొ.”వా.న. 3, ఆ.3 0; &, 
మోయు, చెలరేగ. “సీ, చేయదు మ్రీంగెద వంచు 
జిలికి నవ్వె ఘృతాచి...స్వా, 3, ఆ. ౧౦౯ 

ర్. కురియు, వర్ష ౦చు. “చ కొలయోలవజ్జ సజ్జ 

కఫుగొజ్జ:గిఫపూంబొదరిండ్డ జోరునం, డజిలుకు 

హీమాంబుభ్రూరములు,..”వను ౨ ఆ. ౧౨ 
పాండు, 6, ౧౧౨; 6, వృకటికమను. అక 

రిఫపులవలన మంత్రము "వెలి జిలుకనిచ్చుట 

'లెన్స == మార్క. 3, ఆ ౧౨౮ నం శ్రీ" lL 

పోకీంచికొను,“క, తల నీగంగాతీర్భము, చిలికిన 
వాం డీశ్వరుండు , . విజ. ౧, ఆ ౫౪; 2. 

చల్లు “చ,..చిలుకు నిశారజఃపటలిచెన్న 
వహించె,,, ఆము. ర, ఆ. ౧౮౭; 8. కురియు, 

వర్షించు. “సీ,,,తొండంబుముక్కు_న శీకరా 
సారంబు. జిలుకు డుంఠి.” కానీ ౨ ఆ. ౫9; 

4, వ్రకటించు. “ఆ ,.ఇంట: జక్కెరల్ దిని మని, 

వెగటు చిలుకు నీకు. దగునె చిలుకల” రసిక. 

ళో, ఆ. ౧౭౨౫; ర్. (వ సరింవంక్షేయు. “క రస 

మొలుకచూపు వదనాబ్దమ్నువై జిలుకుచు. ,.” 
కవిరొ, ౫ ఆ. ౨౭౩; 6. మధించు “గీ, సూలు 
చిలుకంగ వెన్న యేలీలం బొడమె” దశా. 

౨ ఆ. ౨౪౨ (వి, తే. చిలుక్కు) 1. కొలికి, 

మడి. “పీ, శిథిలక్ట మందినచెం గావిజడి 

ముడి చిలు కూడి నెలఫువ్వు చెంప నంట.” పాండు. 

ఓ ఈ ౧౩౬; 2. అలుగు బొణాగ ము. ఆం. 

భాం ద్వి, ౨౧౩; లే. గొండ్రైము; తాళము. శుకం 

3, ఆ. కిళోరా (శం ర); ఢీ బాణము “సీ,., 



చిలు 

చిలుకు శరము, ఆం శ్చ ee “కీ సింగి | 

నొకదొొడ్డచిలుకు సాగి” అచ్చ. కిష్క్్ం. 

ఈగో 5. మిగులు, శేషము. (శ్రా వాం; 6.| 
జల క్రీ డావి శేషము, క, నెలమేబులలోః జల్లు , 

లు; చిలుకులు నాడుదురు. , వార.  ఆ.3౬.,'! 

చిలుపటమ్ము- దే: వి. (చిలుకుశ కమ్మ.) ములికితోం | 
గూడినబాణము. “చ,, .కుందపు మొగ్గ చిలుకుట; 

ములు మరు 'డేయ. .,.”చంద్రి,. ళో, ఆ ౧౨౫ 
కకం చిలుక లేజీవజీరుని చిలుకుటమ్లులు, =. దశొప్నోో 

అ.౧౧౫*ఇ టే. చిలుకుతూపు, చిల్ము_లకోరి యము 

చిలుకుడు. జే. వి. (చిలుకు ఛా చిలుకుట.(శ. ర) 

చిలుకుడుగుంజె. జే. వి (చిలుకుడుగాగుంజు పెరుంగు | 
| 

మన్నగునవి మధించుగుంజె. (జ్యా) 

క్ చిలుకొత్తు. దే, వి _ (చిలుకుశాఒత్తు) “డా, .,తలి 
ర్చిలుకొత్తుం దాల్చి...” వ్రుబంధ. ౫౧5 

చిలుగు. చే. వి. దీర్ధ యక్ట్రిక జం (క. ర 

చిలువ జే, ఏ. 1. కొంచెము నిలిచినసీరు “ము... 

లోచనగోళంబులః జెమ్మలై చిలువలై ...” స్వాం 

3. ౧౩౨౬; 2, ఖండము, ముక్క, “క మిల 

మిలని గోళ్ళ చిలువలు, గులగులలంగ, , 

చంద్రా. ఎ) ఆ ౯. విణ, అల్బము. “కీ చిలువ 

వెన్నెలలోని కారకావళులుం,..” దశా. 3, అ. 

కర నైహషః ౧, ఈ ౧౯౨. “గీ చిలువ చిలుక 

నిచేతులబిద్దు చేజ.” స్వా, ఈ, ఆ, ౧౭. 

చిలుము. చే, ఏ. (క చిలుంపు) 1. లోవోదుల 
మలము, “'సీ. శంగారర నమన జిలుము వో 

నడిగినలలితసువర్ణ శలాక యనంగ” వా, వరావా, 

ఫొ. శుక. ౨౨, ఆఅ. రోం; 2. 

వం ౧౮. విణ, విషము 

౨) ఈ. ౨౨౯: 

విషము. ఆం. భం 

కలది, (చూ, చిలు_ 
అనార్జీ 

చీలుమువాలు. ద్వ వి. (చిలుము వాలు (తుప్పు 

వట్టినక త్త ఆం. భో. కృ. ౫౨ విణ తులువ్క 

కుత్సితుండు, ఆం. భౌ. తే. ౫౨ 

చిలువ దే. వి (చిలుము+నా 1. నోటియందు 
విషమగలది, పాము. “చ చిలు వలగుంపు వెల్వడిన 

వెల్వున ,, డ్ రౌ ఎలి, ఆ. ఏ౧ _౨. ఆం. భా. 

ప్ర ౧కర్కా 2. పొట్టిచాతు. (శ్రా 

చిలువగట్టు. వై* వి. (చిలువగట్టు) శేవషశౌలము. 

“క త్రోంచినవన రచియింఛెదం దోంచనిచోం 
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జిలువగట్టుదొరతోండై వ్యా యాంచకయొ,.ల*" 

చు బంధ, ౨ 

చిలువజగము. ద్వ వి నాగలోకము, పాతాళము, 

“ఆ, ,,మూంకం జిదిమివై చివానిఃజింంవజగంబున' 

కనిచి... అచ్చ. యు, ర౨౯. 

చిలువజంజెపు మేటి. ద్వ వి. పాములు జంబెముగా 6 

గలవాండు, శివుంను. వెంక జీవ. ర 

చిలువటెంకి. దే. వి. (చిలావఢాటెంకి.) వలీ కమ, 
పుట్ట. చేంక, సా, ౯౦. యయా. ర, ఆ. ఏ౯, 

+ లువ కౌలుపు. ద్వ వి, (చిలువ తాలుపు) ఈశ్వ 

రుడు, శివుడు. 

ఆలు” అచ్చ. నుం. ళం. 

wm “దళ వాయియగెల్బు 

చిలువ కాలుపుబిత్తళిక ద్వ వి* (చిలువ- శాలు పు+- 

బి క్తళికఎ ఈశ్వరునియమ్తుల పొది. సముద్ర ము. 

చేంక. చేవ. ౧౯ 

చిలువలిండి. జే. ఏ. lL. సర్పాశనుడు, గరుడుడు. 

“గీ చిలువతిండివు నూరు పై మెలగు వాడు.” 

ఊఉ. రా, గి ఈ ౧౯౨; 2. జమిలి. “సీ, చిలువ 
తిండులకు: జెచ్చెరనాటతమిమా జె, ,,” అచ్చ, 

కిష్కీం* ౬లి, 

చిలువపట్టు, దే. ఏ. (చిలువ పట్టు) = చిలువటెంకి, 

చిలువ మేక. జే. వి, (చిలువ? మేక పామలతిండి, 

గాలి, ఆం. భా. చ: ౫౯. (ఇధభైచిలువల మేత, 

వేంక. దేవ. ౧౯ 

చిలువమేవరి, జే, వి, (చిలువష- మేషరి ) గరుడుడు. 
“గీ. చిలవమేపరికలపుళోవల చెవచ్చి.” సమీర. 

(గరుడవచ్చ. (వృబం. Aes, 

చిలువమేవరివచ్చ దే. వి. (చిలువ మేపరి+వచ్చు 
చిలువరాయండు. ద్వ వి (చిలువశారాయందంం 

సర్పరాజు, శేమండు. రామః అరం: 

చిలువజేండు, ద్వ. విం (చిలంవగాజేండుఎ నర్చరాజాం 

ఇందు, ౨ ఆ. 8౪6, 

చిలువసామ్లు. జే. వి. (చిలువ+-సొమ్లు.) సర్వ భాష 

ణంగడు, శంకరుడు. “గీ, ముమృరపుటల్క_తోం 

జిల్వసొాముముల్కిం గమ్వాజనిగుడ్స ,..” అచ్చ. 
యు ౧౮౪, 

చిలువానము. చే, ఏ. (ఈ చిలువాణమ్.) కర్చున 
పవ యోగించు చిల్చరసరకు. “సీ. వంటకొట్టము 
చిణవానము ంఛినమి్ది, , శుక, 3, ఆ కరం 

కః ౧క౧. 



చిలు 

చిలువాయనము, దే. విణ, తు దము, నీచము. “సీ! 

చిలు వాయన పు వేల్చ్పుకొలము( నొల్వక,.. 

పాండు, ౨, ఆ. రీ, 

చిలువాలు, బే, వి, ఇగురంగా చిన పాలు, “గ్ వండు 

వెన్నెలచిలునాలపాచయసయుల” చంద, ఈ, ఆ 

౭౭,“ 

రం, బాల, ౫౩. పొ, 

చిల్లు ఆ చిలుము. (విణ, వివముగలది) “ఉఊ. అంచిత 

వోరవల్లి వలమాఫరణంబుల కక్కు చ్మోయు శ 

లిల్శ్మంచు బనీండి...” ఆము, ౧, ఆ. ఇజం, 

చిల్తుగులియ చే, వి. సర్స'భేదము. “సీ. కూకటి కేటులః 
చిల్తుగులియలు. 4 ద్వా ర ఆ. ౯౮ 

చిల్ల. ఉభః వై. వి. (సం+ శల్యమ్) 1. బాణపు 

ములికి. “క ఏను చిల్బ యిడినయాయుధ్కమును 

ల భార, శాం. ౨, ఆ ర౨౧;2. చీలిక, 
పాయ (చూ. చిల్లజడం విణ, వట్టిది, 

శూన్యము. (ట్రా); ర. కతకము, ఇందుగునో.. 4 
అం, భా. ద్వి ఒఏ ఈం wis ఒకానొక 

వృతము. అం, భా. ద్వి ౬౬? రీ * (నం, సివ్దాః? 

సిన్లాము, ా వద్రవ్యమ. (చూ, చిల్లమడి.) సం. 
వి, ఆ, స్తీ 1 FOE రవకీ; 2. ఆండు గ్రద, 

చిల్జంగి. క ఏ 1, ఉచ్చాటనాదికము; వంపుమున్న 

గునది, (వా. చిల్లింగి అని శర) 2. కలహము. 
(చూ. చిల్ణంగిగాండి); లె. కొంటెకనము, (చూ. 

చిల్హంగి చేళలు) 

చిల్లంగిగొండి. దే. విణ, (చిల్హంగి+-గొండి) జగడాల 

మారి. (శ్రా. శ ర 

చిల్లంగిచే:తలు, ద్వ స బం (చిల్ల ంగి4+ చేతలు 

కొంటెచేంకలు, “సీ, .ముద్దులపట్టి చిల్హంగిచేం 

కలు చేయుచుండ.” ద్వా. ౪౮, ఆ, ౨౪, 

చిల్లంగిపోతు, చే, విణ, (చిల్ణంగిచాపోళకుఎ దయ్య 

ముల బెట్టునక(డు. (వా) 

చిల్లక సం, వి. ఆ, స్తీ + య్రిల్లిక్క ఈలపురుగు, (కల్పం) 

చై. దే. వి (శల్లశకభ్రై క్రీ డాఏ శేషము. 
= చిడుగుడు మొకమాట చిల్ల కట,” వాంస, 

కి ఆ ౧౦౪౬, 

చిల్లకోల. ద్వ. వి, (చిల్లశేకోలఎ 1. తోమరము 
(శం ర; 2, కొరడా, (బ్ర); 8. తూంటులు 

గలఅము. “గీ, + పాటి వాత్సియమ్హలును జిల్ల 
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చీల్ల 

కోలలు ...” పి, శకుం, ౧, ఆ, ౧౧౩; ఓ. బిండి 

పాల మనునాయుభము. అం ఫె, ర ౨౧౬ 

చిల్ల! జే. దే. వి. (చిల్ల?+గింజ) ఇందుగుగింజ, “స్ 

వాన కాలంబుచే వండువట్టినజలం బెల్లం చేర్చ 

” సరావా, రా ఆ, రాగ 

ల్లగొండి దే. విణ, (శిల్లఢగొండి.) కలవాశీలుండు. 

"తా జా. శర | కలహము, (వా 

విల్ల జేగదేము. జే, ఏ. (చిల్హ+జగడము.) అనవసరపు 

జ్యా నా ఫి ణ్ లు చిల్ల గింజ 

శీలత్లజేడ. ద్వ వి (చిల్ల్శగజడం పాయలు త్రీసి 

చేసీనజడ. “గీ. వేవంబో  వారగణికాకటీర 
కటులం ళిల్హ జడనల్ణ నిలువ, ,.. కళకు, ౧, ఆ 
౧౨౦. 

చిల్ల సెంకు. దే. ని (చిల్చర4 పెంకు) కండ లోనగు 
బానిశకలము, “క, నా కనం గాం గనకము భామా 

కశనుంగొనం జిల్ల సెంకమా త్రము. ,,” శుక. ౧ 

ఆ. ౫౨౦. 

ల్ల పెంచు = శీల్ల పెంకు. “ద్వి. సంచికేం బగువస్తు 

నమిలియు( జిల్ల పెం చాదిగా,,,” బన 3, ఆ. 

కోరా పం 

చిల్ల మడ్డి. ద్వ. వి. (చిల్ల శామడ్డి.) అందుగుజిగురుతోం 
ఎ ేరయూాష రవము (శ. ర 

పశు a ర) నం. వి. అ. నః కడిసినకన్ను. 
పుం, 3 చీదరపిట్ట,. విణ. తడికంటిది. (శ. రు) 

చిల్లర, చే+ వి. (క చిల్ల శ చిల్హ ఖై.) “క, ఎల్టుండి 

సమారాధన, చిల్లర వెచ్చములు గొనలయ. .. శుక, 

౨, ఆ. ౧౮౩౨; 2, కొంచె పాటినాణెముల మొత్తము. 

(వా శ రం; 8. మిగిలియున్న అల్పభాగము 

(వా; ఓ దష్ట్రశృత్యము, “చ,.,శూరశత్శ్కారచ 

నలం జిల్లరల్ చలుపురక్కనీపాలియగాం డ్ర 6 

గొట్టుచున్* కవల. 3 ఆ ౭. విణం అల్పము; 

సామాన్యము. “ఊఊ. .. చిల్లర వేల్పుల వాండితూపు 

లన్, ఖిరుల: జేసి... ఊఉ. రా. ౪, ఆ. 33% 

ఓల్ప్హరకాంయడు, దే, విణ. (చిల్లర4ేకాడు) సామా 

న్యు'డుం (శ. ర 

చిల్లరమ్సు* దే. పి (చిల్ల శాఆము,) అయుధనిశేవమూ 
భిందిపాలము. “వ... చల్లరములం జిల్లరములం 

0 my 09 శ్ర 

జామరములం దోనురమ్లుల ...చెండాడుచుండ.” 
రాం పి వేలం జగం 
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చిల్లరవాండు = చిల్లరకాండు, ఆం. భాం కృ. ౧౬ 

చిల్లర సేయు, ద్య. న గు క్రి" (చిల్లర చేయు. 1. కలత 
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జీల్చులువోవ సుకం. 

వై షం క ఆ, వర. 

ద్వా. గ ఆ, ౨రో౧ం 

కలిగించు. “చ. సై. Se దొట్టినభయంబును | చీ చిల్లోటి. దే, ఏ. ఒక విధమైనడాలు. ఆం. భా ద్వి 

జిల్ల రనీయ, , .” శుక. 3, ఆ. ౫3౧. టికు 

చిల్లాడము. బే. వి. 'బాక, వంకరక త్తి. (ఆయుధిశే | చివర = సీవంి. (శ రుం 

షము=రని. క. ర న చిల్లాడంబులమోంద 

టన్ బిగువుకానెల్ చుట్టి...” అని. ఈ, ఆ. 36. 

చిల్హాణము = చిల్హాడము. వే 

గలక త్రి, ఆం. భాం అ తా. క! fens 

జిల్లా ౬౯ మలంది ప్రచు వళళ గీశన్.ి' 

చంద్రా. ౨, ఆ స 

| చివక. జే. వి. సన్నని చిన్ననిడు పౌటికొమ, ఉవశాఖ 

ఆం. భె న 52౭. 

జివచివక్ 

కళా. రాఅ ౯ 

కనుకరణము. భి, = వడి: 

అచ్చ. యం _ఒకరొాలరా: 

చిల్హాభు(డు. సం- వి. అ. పుం, గ్రద్దవలె హఠాత్తుగా | చివర. డే. వి కొన 1. అగ్గము. (వా; 2. కుద. 

చార్యము చేయువాడు, బందిపోంటుదొ౦ంగ. 

(శ. ర 

చిల్లి. ఊభ. చే. వి. (సం. ఛిద్రమ్,. ప్రా ఛిక్రం క 
జెల్లీ) కన్నము రంధ్రము. క్షం చిల్లి గలఘటంబు 

నందు జే్చననీరున్.”.వై జ. 5, ఆ. ౧౨౩౨. ఆ. 

భె ప్ర. ot నం. వి, ఇ పుం, కనుబొమల 

మధ్య. ఈ శ్రీః 1. వాస్తుకళ; ద, లోధ్ర)ముళో; 

8. ఈలపురుగో 

చిముటయం దగుననుకరణము, “వ,,.చం,ద కాలా 

భేలనా కోలనాళీకలోచనాలోచనంబుల న 

వీచికల పెల్టు చిల్జునం జిమ్సనంగ్రో, వుల... ౩4 కళా. 

౨, ఆ. ౯. సార, ౧, ఆ. ౭౧. (దీనియామేడిక 

రూపము చిల్టుచిల్టు) “వ,,, చిస్టచిల్దున కౌట్ల 

నుల్క_లజ్వాలామాలికల శ కళ రా ఆ 

౧౧౫౨ 

చిల్దుపొల్లు. చే వి. (చిల్లుళాపొల్టు) తుత్తునియలు, 

“వంచ. జిరాగతాల వేసీ 

డాసి చిల్లుపొల్లు సేయుచున్ ౨” కృష్ణ. ౩ ,ఆ,30. 

ఈ/" (చిల్లుపోవు. ధాం శ్రే 

anes హరణ గండ శాం ష్ 

వట్ట నతుల్ కవాటముల్ వేరులు 

మా_క్టీకంబు లని చిల్ణులువుత్తురు , , 4” ఆమ 

లీ ఈం ౧౩. 

దు. “డా, ఆస్థిగ్భవాంబు జేవానము దురాశలం 

ఖండ ఖండములు. 

చిల్లులుపుచ్చేం డే. న 

చుక్కలు 

ఆంకము వ్యవః- వాడు చివర కన్నం కవనియుం6 

చేసినాడు; ర. ఉవశాఖ, ఆం. ఫాం ది. 38. 

చిచాలున. బే. క్కి విణ అము కటాలున, “టాం 

తోయధి గశీర్పుకంబు క్రి యం దోంవం జివాలున 

దొ(టి... అప్ప. ౧, _ ౧X. 

చివికి వెలమ. బే. ఏ. కాకజంధథుళో. ఆం. భౌ. దష. ౬౬. 

చివుక, దే. వి శాలుగణాల నాకము, పొవులా.(శంరు) 
చివుకకిట్ట. దే. వి. ఒక జాతిగబ్బిలము, జతుక. (శరం) 

చివుక పిల్లి; ద్వ. వి. ఒక జాతిమార్దాలము. (శ ర) 

చివుక ము. ని అం సం చిబుకము, గడ్డము. 

చివుకు దే. అ. క్రి. 1. (నీవమొ చానిళో నాన్సీ 

బలములేని దగు. “గీ. తవము సేయంగం దొల్లిటి 

" తనువు లెల్బ. శీకవర్షాకవంబులం జివికి యెండి” 

వాసిష్థ. ౨ అ. ౧౬౦౧. సీట్రిలో జివుకక నిలిచి 

పాండు. ౨, అ ఒ౬; 2 మేఖించు, 
కలంతపడు, “ఆ, సీంవాకల్పువంక శీఖరజన్ము 6 

ద్రు,ంచితి మనంబు వగల జివుక కన్నె” భారం 

శాం ౧, ఆ. ౧౯౭. చాసీవ్భ ౧, ఈ ౧౨5; 

బలాదులుకస్ల, చిక్కం “క, ,నీయవరజు లిడు 

మలం బడేకడుం, జివికిరి,..*భెరం ఆర, ౧, ఆ. 
౨౧౧.హరి. భ్రూ. ౮; ఈ ౧౫౦; ఓ మరమందు, 

చిన్న గాయముకలవగు. “కీ, -పీరులు చక్క. 

బెబ్టెడుమిషమునం జిన్నిగుబ్బలం గోరం జివ్చుకం 

"జేసి చి కృభా౫ఆ. ౧౪౭; ర్. చచ్చు,నరణించు. 

“క భయపడి యుపవానంబులం, జిరతవములద 

బెరలి పొరలి చివికితి చేనిక్, నరపతి కీయ నఖల 

నుఖో,త్తర మగుజన్హ్మ౦బుం బొం'ధెదను, హారి, 

నరం 
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ఫూ. ౨ ఆ. ౧౯౬. విణ. సారములేనిది,| చివ్వువట్టు, దే. వి. (చిక్వగావట్టు) యుద్ధరంగము. 
“ఆ, ళివునిచివుకువిల్లు శీఘ్రం బె యానాండు, “గీ. చివ్వు వెల్ల నల్బయుం గొాన్వ మెదడు.” 

విలీచినాడ.,.”” మొల్లరా. బాల, ౯౩, అచ్చ. సుం, ౧6౮ 

అచ్చ బాల ౧9౧. ఏ 1. ఎనయుంట దివ్వలయోగిరపుందవసీ* ద్వ. వి. (చివ్వలుశాపీగిరముగా 

లోనగు వానియం దగుననుకరణము. ద్వి, + చివ కపసిఎకల వాభోజనుండు నారదుడు. క. ఇవ్విధ 

కన మింటి, శెగయనివ్వులకుప్పలు . . ”విన్దు. | మున 'దానముగొని, చివ్వలయోగిరపుందపసీ, 4, 
౨ ఆ. (శ ర; 2. మనను నొచ్చుటయం ల్లన నగుచున్.” పారి. ౫ ఆ. రాళో. 
దగుననుకరణము. “క కని మనను చివుకు మన చివ్వవెదుకు, చే. ఏ. (చివ్వషావెదురు) ఒకానొక 

444""వరొవా, ౧౧౩ ఆ ౭౧. వాలీ ౨ అ. చే*టసాధనము. “గీ. జిగురుగంజెలం గాలపుం 

౧౧౦. జివ్వ వెదురు, లాది యగుసాధనంబులు . . శుక. 

చివుకుచెదారము. డే. విణ. (చివుకుశౌచెదారము ౧, ఈ ౧౬౫. 

మిక్కిలి చివికినది. “'చ. చివుకుచెదారపుంధనువుం | చిఫ్వలకడికం చే వి. (చివ్వలుశేతడిక.) వేటసాథ 
జీల్చుట కింత మదించ వే:ంటికిన్ ” చం, రా. 9, నము, “చ. . .వణ్లెతాట్ల చి,వ్వలతడికల్ ”. 

ఆ. ౧౪౬ చంద్ర, ౨,అ ౧౭౭. 

చివుక్కు... చే. వ. 1. ఎక్కుట దాటుట లోనగు చవ్వలాండి. (చివ్షలు- ఆండ్ర కలవాశీల. “గీ. తగవు 
వ'నియం దగుననుక రణము. “మ. ,.శనతుక్టారం చెప్పంగ నిన్ను€ బ్రార్జన యొనర్చి, యొన్వ రిచ 

ఫులేజీం జివుక్కున దాటించి,. కళా, అ. టికి చచ్చి రో -చిపస్వలాండి”వారిళ్చ.5 ,ఆ.౧౭ ౭. 

౧౧౧. ఊ రా, 3. కంక. చివ్వు, జే. న క్రి. (క చివ్వు 1. చెక్కు 
చివుక్కురు. జే. ఏ. మనస్సు నొచ్చుటయందలియను | “ఊఉ. తోరపుబోటకత్తుల 'వెదుళ్ళు సమ్మగ్రము 

కరణము. “కం, కళ లంటి కరంచి తన చ్రెయ్వ్యులం గాలం గొట్టి... పరమ. ౧) అ ౧౨౨౭; ర్తి, 

జొక్కెడు తవసీమది చివుక్కురు మనంగా. కళా| గీకు, “ఊ, ్రొవ్వినయేకలంబులను గొన్నిటిం 
వ. ఆ. ఈ8 “కః అన విని మనను చివుక్కుర్కు| గూర్చి కమర్చి పెంచులం, జివ్వుచు.. కాళ 
మనలో6 బ్రభొవతి, ప్రభా. కి ఆ. కా, 3, ఆ, ౦; ౮. నజకు, ఖండించు. “ఉం చివ్వెద6 

చివురు = చిగురు. (పల్లవము) “అ. చివురునవురు| (గ్రొ వ్వెదం గలయశేవవిరోధుల యాళిరోధు 
జవ్సురునుపిద మోవి.” విజ, ౧, ఆ.రర* అము, లన్.” పాంచాలీ. ౨, ఆ. ర కళొం ౧, ఈ 

5, ఆ. రర ౭౭; 4. రువ్వుః వినరు. “రగడ. ఫువ్వుల గొల 

చివ్వు దే వి. 1. యుద్దము. “ఊం చిన్వకు వచ్చి, గొని పొలతుక చివ్వకు మెవ్వ శే శే యివ్వడు 

ని న్నెదురంకెలైని!,..” రామా, ౭. ఆ, | చివ్వకు” రాజచ, ౨ అ, ౧5౮. 
ఆం. భా. ద్వి. ౨౨౨; 2. సన్నముగా నుండు | చివ్వున దే, క్రి. విణ. దుః సీసము గా, (దీని 

రివ్వ. చువ్వ. అం. ఖా. ద్యి. 3౭. పార్వ. ౨|| యామేడితరూవము చివ్వుచివ్వున) “వ... 
ఆ. ౭0; 3, ఈటె. సాం. ని. మాన, ౪9. బ. చివ్వునం 'జేరుదుము, ..” ఫారం మా. ౧౮౧. 

ఒకానొకబాణసంచు. “సీ, బిటుసులం చిన్వలం, రామా. 2, ఆ, ౨౭౬. “చ. , చివ్వుచివ్వునన్, 
బెడంగచం ద్ర జ్యోతులు, , , రసిక. ౬), ఈ. ౧౯౧. రథనగతుల్ చెలంగ, ,.”ఖొను, ౨, ఆ, ౮౦. 

చీవ్వంకం ద్వ ఏ. (శిజుశాపంక్క చిన్నవంకర. | చివ్నా* సం, = చిహ్నము (గుర్తు “మ. రుదు, 

క్క శివ్ష్వలిచన్ను ల వ్రే (గున, జివ్యంకలు వంగ చివ్నా లివె ఏనిం బుచ్చి రొ చశ”. కు. సం, 

ఇను. . రుం నం. లొ ఆ, ౧౧౩౫. wor ఆ, ౨9౨. 

చీవ్వంగి జే, ఏ సీవంసి ఆం. భాం ద్వి. ౮.౨. చిన్నాము, సం, వి అన 1. గుర్తు; 2 ముద్ర; 
టఫ్ 33 దృగ్ధర, , + త్రుంచెం జిభ్యంగిమూంకన్ ,. య, 3. టెక్కి_ను. (బడినది. 

తవ పష చిహ్నీకేను. సం, విణ, (అ, అ, అ గుజు తుంఛః 
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నీ | వీ;:దుడు, జే, వి (చీందుడు. ధాం నాసీకామలమును 

వీ, జీ, అవ్య ధిగర్భకము. నిందను సూచించును. 
66 చి ఇ తో కం, సపొండ కము, పు 

నిన్ను? ణీ యని మయురుథఠ్ భార. సభ. ౨, | 

ఆ. ౧౮౫. “వ,, , అవిము కమహి మెల్ల: 

నంగ, “GG. వా. ప్రి ఈ, (శం ర | 

చీంబోతు = చింబోతు. “గీ, ,,వీంబోతుం దా నచట! | చీ: పురుయగట్ట, చే. ఏ 
గట్టిం న నా, వంచ ఏ, ఆ. ౧౫౬ 

వీశిలి. చే, వి. చీపురుగట్ట, సమ్హార్జని. (శ, ర పూ 
వీంద. వై. వి. (నం. వట గ పరకిట్ట. Ta 

శెమురుంగాకి కోయిల చీ*ద నొరువంక, , 

'పొర్వం ౬, ఆ. 22, 

దొలంగంచుట. ఆం. భా ద్వి. ౧.౨౬ 

నొనిన | వీంపర. జే. వి ఓ కానొకజాలితీయ “క శ్రీందర పొం 

పరతీఃగల.,.” (చాటువు) 

జీయ | వీ.పుు. చే. వి. చీ:పురుకట్ట, సమ్హార్థని. (చూ. చీంపు 
రుగట్టఎ) 

. (చీపురు కట్ట. y' గక 

“డ్, green గట్ట ముం చొనుజొ గః 

కానీ, ౬ ఉ ౨౬.౨. 

| వంటోళు. జే. ఏ. చింబోకు, బలిసిన మేశపోరు" 
“కీ సరభసంబునం జీంబోతుం జంపి తినిరి* నా 
కంచం వ, ఆ, ౧౫౭. 

చీందజం చే. ఏ. 1. బాధ. “మం ఎలజేంటుల్ దకు చీకటి. జే. ఏ. 1. అంధ కారము. “క. నాహొజంక 

నిందీవరభ్రాంతివే, "మెలంగం 

'జేళలం గవ్వుకో నలవి Se జీ-దఆం జేంది 

ఎ పారి. ఈ, ఆ ౧౪; 2. (క సీకర్ 
కోపము. (చూ, చీందజనొనుం; 0. రోంళఈ(బ్రా) 

చీందజగొను, ద్య. అ. క్రి. (చీందఆషకొను 1. డొన 
వవడు. (శ. ర); 2. శేంగ. “సీ. వీందజనొని 

సపాణుచోం దరు శే ఇలు దుర్వాతవాతిం బో 
దుమురు గాగ” భో, ఇ ఆ 3౧౫% నీలా. 

కి ఆ, ౨౯. 

చీందజెరేంన. ద్వ. ఆ. క్రి. (చీదజశశేంద) 1 
చిందకేయ కెచ్చు. “సీ. వీందజ కేం గర్జించి 
సోవతి చేను వెంచి...”” కు నం ప ఆ. 

3; 2. అచేశమెత్తు. “ద, చీ"దఆరే గినట్టు 
రిపుసేనల చెల్లను ముట్టి, . “ వారి ఉ, ౧, ఆం 

౧౦౧. 

వాలుంగన్ష వలె 

చీందజలువోవు. ద్వ అ. శీ, ఇ (దీందజలు పోవు 
తూటులువడు. * కళ wn శ్రుతి:పుటములు 

చీందజలువోప మునుకొని మొజుగన్. భో భో. 
ఆ. 35౮2. 

ప్ర సా (క్రి, మొదటి రెండు వ్రేళ్లతో ముక్కు 
నదిమిపట్టి వీసేడి వెలికి రా బుహ్టన నూవిరి విడు 
చుట. cc కడుక-పాలము కోతీ కలగంగం 

జక్కలాం జేసాంచి జియ్హునం జీంది చీ=ది.” కాళ. 

౨ ఈ ద౧ర౭. “సీ జిజ్జుమని చీ౭ద శెవ్యారు 
చ కృకలన.ి ఊద్భ- ౧, ఆ. ౧౦౭. 

దీ వచ్చితి, సీకొఆంకయ యింక నూతునిం 
ఊనజూడన్, లోకము వం చించను దసంజీకటి జే 

మయొదవె జేమి చేసెదొ పపుకూ భోర. విరాం 
ws ఆ. ౨౭౧. “4ఊః 'ప్రాకటవి కమస్థరణ రాజ 

పొం దృము రాజధాని. ..చీకటియుం గళింగ 

ag కాశీ పీఠ, ౬౦. “క. లో కొాలోక 
ములోం గల్కచీకటి చెల్ల నొకపొడపు చేకొని 
యొనొ...” కు. నం, ౨, ఆ. ౬౩. నిర్వ. ఇఒ, 
ఆ. ౧౦౭.:(ఈవదము సానుస్వారముగాం గొందజ 

ప్రానముల నిలివెరి. “డా. చీ.కటి కానచిచ్చు 
శక. కరన్ తూర్చుం సొండకున్, 
సూ.కటిరత్న మబ్దరమకూరిమివంట చకోరరాజి 
సపేరాకటిమంట కోజకీరణావళిగంట రథాంగ 
శేళికిందేకువ పెంట మింట జనుచించె దిజేం 
(దుడు కాలభుంటయై.” కాళ, ౪, ఆ, ౯౭. 
“ఊఉ, ఆ:కొనిదాడ., ,కా.కకు. ..వీ:కటి...తోం 
కల,..”* రామా, ౭ అఆ. ౬౬ “ఊ చీశటి.., 
ళఛౌకు..,ఆ జ్లైఠల ,.. కాంశల వేల్పు...” నుదం 
గి ఆ ౨; 2. దుఃఖము. “డా చీకటి రాజ 
శేఖరునిచీకటితోడనె కూడి సాయయలా... 
ద్వా, ౬, ఆ. ౮౦; లె. రాత్రి, వీకటిగలళేయి, 

క ఉద్దే)కంబున రారు శస్త్ర ధరుళై యుచా 
వనికొ వేరు కేం, చిద్దో ) వాంబును పీక జేయు 
బలుల్సే కంబుతోం జీకటిన్ ్ర భద్రాకారుల తిన్న 
పాొవల,,,సంవహారింవ నకటా సీచేతు కెట్లా 
ణెనో.” భాగ 2, సం. రి౬౧: 
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చీకటిగాము. ద్య, వీ. (చీకటి+గాము రాహువు, | చీకాకు. జే. వి. (చీకశౌఆక 1. చిపకినయాక, 
(క. ర 

చీకటినండెవిగులు. దే, వి. (చీకటిశాసండెదినలుం | 
నూర్వ్నుండదు, జేంక. చేవ. ౧౨. 

చీకటిగొంగ. చే. వి, (చీకటి4ాగొంగ్ఫ నూర్యుందు. 
“సీ, ఆకశ్యపునికి దమోత్త్మ జ యదితికి గొదురుండై 
చీకటినొంగ వొడమె.” భాగ ౯ న్యం, రా | 
ఆం. సం. చేవ. ౧౬. [(శ* ర ) 

చీకటిచెట్టు. దే. ఏ. (చీకటి+చెట్టు ) = తమాలముీ' | 

చీకటికప్వు, చే ఏ. (చీకటిశాకవ్వు.) కారకత్వము, 
వ్యఖిచారము. “సీ. చీకటితవ్వుచేసిన సరోరువా 
నేత్ర గూబయె వసీయించుం నోటరమున” | 

కారీ, ౨, ఆ. ౮౦. నైవ. ౭, ఆ. రం, 

చీకటిమొటి కాయ. చే, ఏ. (చీకటి+ మొటికాయం 
మోము గప్పి శల్పపై మొట్టి ఎవరు మొట్టి రని 

యడుగువట్టి మాట. “సీ. చీకటి మొటికాయ 
_ చింతాకు,.,” వాంన. క, ఈ ౧౦౪౬ 

చీకటి మొటీకట్ల. చే. ఏ. బల. (చీకటి+ మొటికళ్లు ) 
బాల్య క్రీ డావిశేషము. “సీ చీకటిమొటికిట్ల 

చిముబిల్లలు .. వి ఫు, ౭, ఆ. ౨౦౨. 

చీకటియిల. చే. వి. (వీకటిశ ఈగ) చిన్నదోమ, 
(శర 

చీకటివిరిచుక్క_.జే వి (చీకటి 4 ఏకి చు క్క_ఎక్న్ముక్రు యు, 

తెల్లవారుజామున పాడిచెడిిక్క. “ద్విం కడు 

దూర మరిగి చీకటివిరిచుక్క_, వొడుచువేళకు 
గృక్లసురం శేర వచ్చి.” ద్వి. వరము. ౭, అ. 

30. ౭, వ 

చీకటి కేరువిత్తు. దే. వి. (చీ1టి4-వేరువిత్తు) చీకటిని 
పోగొట్టునత(దు, చం్ళద్రుండు. “గీ వేలుపుల 
బున్వ చికటి వే వవిళ్తు.” ఆం. న దేవ. ౧౫% 

చీకటులమి త్తి. జే. ఏ. (చీకటులుఢమి త్రి) 
చంద్దుఃను “గీ. కందు గలముండగీ:డు వీకటుల 

మిత్తి.” సాం, నీ, చేవ ౧౦. 

చీకట్టుగొను, దే. అ. జీ (చీకట్టు4కొను) చీకటితో 

నిండు. “గీ. కరము భూనభోంతరము చీకట్టు 
గొనియె” కళా ౪, ఆ. ౮౮. 

వీకర, జే. వి. అము. “క, ఈకరణి విధునికరములు, 
శ్రీ శౌంశానుతుని చివురు చీకరలగలతిన్,దాయశకగ.” 
క్ళ. శకం 9 ఆ. ౧౯౭. 

(శ రు; 2. కలత, క్షోభ, (చూ. చీ కాకువడుం); 
తె. శ్రమము ఆయాసము, 

చీకాకునం బడిరి కలం క్రీవారిదక్కంన్.*” భాగ. 
రా న్మ_౦. ౨౭౮. విణ, 1. బాధవందివది. “క 

చీకా కగుచును వేలుప్త్కులు,..”” య. ౨ అం 

౧౦౭; 2. చెదరిపోయినది. “క, చీకాకగ జ్రైర్య 
మెడలంజేయండె మరుందున్ .” ౨, ఆ. ౨౬ 

“శా ..చీ,కాన్తై పోయెకుజోక నొచ్చి చని రా 

కంవీంప స ర్వాంగముల్ ఉం రా, ఏ౨,ఆ ౨౮)౫ీః 

ర. కలరినవి. “*డ...,బవీకా కయి యూరకే 

యొగపిగం దలఫోయంచు నున్న వారికిన్ *” రామా 

౭2, ఈ ౯౬ 

వీకాకచేయు డే. అం క్రి" (వీకాక4+ చేయు 1+ 
చెదర:గొట్లు. క సె మిన్ను వ్రాలినం బదరని 

ఎై క్ధింబుః గటకటా కలచి చీకాకుచేసె.' 

చంద్రా, క ఆ. ౯౬; 2. కలంచు, “సీ. చదియు 

నిర్వదియం ముప్పదియు నల్వది చొబ్చె కదుపులు 

శైదరం జీశకాకచేయుల శుక, ౧, ఆ, ౧౭౦. 

చీకాకవడు, ద్వ. అ. క్రి (వీశాకషావడుం). 1 
కలంగుం “డి. చీ కాకువడియె నాశేషలోకంబుో” 

రం, రొ. ఊ ౨౧+ పొ, ౨౦. వం, “వ,,,కోంది 

శీక్రక్షషంబునం జీకాకవడియు ,,..” కానీ, ౬, అం 

౨౯౨౫; 2. చెదరు (చూ. చీ కాకువషణుచు.) 

కక శి + వేల్చులు, 

బీకాకుపటుచే. ద్వ. న. క్రి" (చీకొకువడు. ధాం 
ప్రే) 1 వెదరగొట్టు, “క, శేకయు వేవురబల 

ములు, నాకుతలంబంద మార్ష ణా సారమునం, 

జీ కాకువణీచె భీమ్మండు...” భారా భీష్మ, ౧, ఆ. 
అగా టా. వారి. ౬. ఆ, ౧౧౮౫ 2, ముక్కులు 

ముక్క లగు. “గ అలసవళితంబు లై నకటాత 

వీక్షణాంచలంబుల యంంవధై ర్యక౦చుశ ములు? 

చించి చీకాకువణి ది...” వైజు ౧, ఆ. ౧3౧; 
డీ. పాడగు. ధ్వంసమగు “వ... ాండ్రభూ పా 

లుండు యడువీరునగరంబుక లుంగోట , 4 ”-ఏీకాకు 

వజీచియం, +౪” ఊఉ వారి, 3, ఆ. ఏ౬ 

చీక్టిరేను. చే. విం వృతవిశేషము. “౪, చిల్ల చింత 

మొగలి చీకిశే నూడుగు.” షం. పంచ. ళ్, ఆ, 

౫,౨౨౨. వాంస ర, అ. ౧౧. క 
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చీకిలించేు. అ. క్రి. మిజుమిట్టుగొను “సీ, చీకిలించుక| జీపరాలరవము లెసలెలో చెన్న. ౨ ఈ ౨౮౭; 
యుండుం శిగురుజేప్పలలోనం గనుమళాయక'వై.రి కః ఇలకోడీ. (పా 
వొనలికర్నుం” కాశీ 9, ఆ ౧౯౫ న క్రి. | చీకరించే, చే. ఆం క్రి. అంధమగు. “సీ, బంకేరు 
కన్నులు మాటిమాటికి మూసీ తెజచు. “ద్వి... వాంబులం బాగుగా వికసించె ఘూకముఖ్ కన్నులం 

చేకతృములు చీకిలింపుడు... అం మ క | _ వీకురించెి నురా. ౧౧౬. 

ఆ. ౨౩౪. ఫొ. ౨౦. బం, చీకురువాయి. జే. వి, (క. చీకురువాయి 1. ఒకా 

వీకిలిమాకిలి, చే. విణ, కొక్కింబిక్కిర, వంకర, “క... నొకజాతిగబ్చిలము. “ద్వి. కుణుకులుగట్టి చీకురు 
చీ.కిలిమాకిలిగా నలిన, వెలందితెరల్ నూచి సంత చాయు లడక ద్వి, వారిశ్చు భూ, ౧౮౪.9; 
సించుటలేజే.” సా, ౧, ఆ ౧౫ 2. ఇలకోడి, చివుటపురుగు. “సీ. అతివ చీకురు 

చీక, జే. విణ. ఆంధము, గ డ్లిది. “ఊఉ. కన్నులు వాయి యాలావనములెపీర , +=” గంధ ౧౪౧. 

చీకుక్రై ...”భార. శల్వ. ౧, ఆ. ౧౬ భార చీకచాలు. డే. ఏ. చీకటి. “*క..,రూపిందగ జీక 

నభా. ౨, ఆ. ౧౪; 2. చివికినది “కీ మాటి వాలు రోదసి నిండెన్.”” భా. రా. యు. ఏం 

మాటికి నొకెపేదమౌనిసీ చెన్నుచుః జీకున “ఉ.,,చీకువాలు చెంసారె జగంబు బెగ్గలము 

కెంకయు6 జేవ యిడుచు.”” అచ్చ. యు. 3౬. నశ్చెరుపాటును బొంద దశ ౬, ఈ ౬౦. 
“థీ వీకదాసర్భకు జీకముల్ సవాజముల్ , ..* 
వేణు. ౭౪. వి. 1. అంధకారము, చీకటి. 

“ఉఊం,,.నభ మంతయు: శేకొని చీక వర్వ,, 

ద్వా. 3, ఆ. ౯౮; 2. అంధ్యమా, ఏమి చేయ 
వశెనో తెలియదు. “క. శోకము వార్షేము వెజం 

గును, జీ కొనరింవంగ, ,.సా, 3, ఆ. ౨౦౨. 

స (క్రి. 1. చవ్నరించు. “సీ. ఎగిచి గీజిరజాఆ 
లేర్నడ? దుదముట్టం జీకిననులివచ్చి కేకసములం.” 

ఆము. ఇ, ఈ ౧౭౪. వసు, ౧, అ. ౫౬; 2 

చుంబించు, ముద్దు వెట్టుకొను, “చ, .,కుచంబూ 
లంటుచుం, బెదళ్చులు వీకుచున్ . . భాం రా. చీటమం. డే. వి, 1. శృంగార చే. “వ, ,.,తారొ 

నుం. రరాజ; 8. కొలుకు, “సీ. ఈంత కాయతిండి దేవిమోందం దారకారాజు వఆజపుచీట౦బు 

రోంకష్రామిడినోరం జీకం జేనెర దీనిచిగురు వాటంబు నేయు లలికేకటాత. , ,బిమే పంబులును 
మోవి. నురా, ౪౯. “సీ, విగ్భశత్నాగరదడనుశై == వార. స్వ అ. 3౯; 2, క్రీడ ఆట, 

ప్రెచ్ల వీచెడి వారి మోము చేర్చి, జ్. వను. ౧, క... కాలెజుకు కోఆవబింటన్, చీటంబఖబున వేడ్క 

చీకొట్టు. జే న. కి. చీ+కొట్టు చీచీ యను, 
నిందించు, “క. కోకలు డబ్బులు సొమ్హలం, 

జోకలు గలయిటజ్టి నరులం జూచిన సభకుం, 
గైకొని యిటు రముందురు, చీకొట్టుదు రందటును 

గుచేలుండై నన్ ' కేల. ౨, ఆ 93౨ చమ 

ఏ, అం రాొగొ. 

చీటకము. వై. పి, రీతి, విధము, “గీ. వా స్తములు 
ఇంట నందంద యదిమి యదిమి, తాటివం జార 

గించెడిసీటకమున.” కానీ. ౫% ఈ ౮౧. 

ఆ ౬ యొల్లం జెజచితిగదరాలో వారం ౭, ఆ. రిం 

వీకుకొక్కెర. ద్వ. వి. (వీకుళకొక్కెరు ఒకజాతి | చీటి. చే. వి (క. చీటి, ఈ చీట్టు) 1. చిన్న వ్రాయక 

కొంగ (శం ర) గలకాకితము, ఖండవ్యత్తిక “గీ. మును కళా 
చీకుబండ. దే. ఏ. (చీకచేబండ్స జాజుడుజతాయి. | వంతు డానతిచ్చీననుభాష్సితకము లిఖంచిన చీటి 

“ము, .చీకబండవయిక వేడుక చెక్కి. జాజు "శుక, ౧, ఆ ౧౨౦. అం భా, ద్వి, 

కొనుచుండన్ ౨” నిరం. ౨, ఆ ౬౯ ౧౮౮౫ 2, జాబు ఉత్తరము. “స, చెక్కు_చెమ్మట 

చీకరాయి ఇ చీకురువాయి. 1, (ఒకజాలిగబ్బిలము) |  చేలకెటంగునం దుడుచుట చెలిమికి నదితుదిచీటి 

ఆం. భా, ద్వి, ౯౬; 2 (గబ్బిలము, తైల యేమెంగ” ఊ రాజ, ఈ 303 3. ఆజ్ఞా 

పాయిక యనునొక గబ్బిలముజాత్సి సాం, ని. వక్త్ర ము."సీ, తనచీటి యష్ట్రదిక్షటు లేలు వేల్పుల 
తిర్య. రాం. “ఆ,,,.కమము నల్టిక్కులం గ్ర మీ. జిలువుపాగల తురావెలుపు చూపి దళా. ౧, ఆ. 

I-62 
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౧౧౯ శుక ళో, ఆ ౧౨; ఉం అద్దకపుగుడ్డ చీనాంబరము. నం. వి అ. న చీనజేశమునందు 

(శ్రా వా చేసినబట్ట- వట్టుచీర. 

చీటికిమాటికి. చే. ఆవ్య. దు. (చీటికిన్ + మాటికిన్) | చీనాంశుకము. న3. ని. అ. న. ఇ చీనాంబరము, 

క. మాటిమాటికి. “ఉ. చీటికిమాటికిం చెనలు| చీనాకము. నం. వి, అ, పుం. కర్పూరము. 

చిల్లులువో వంగంజేనె హేవలన్. కాకీ, ఈ, ఆ. వీశావంబే వారం ద్వ వి. (చీనా+వంచదార) వీణా 

౨౭౦. ఆం, భా. కృ. ౭౦; ఓ. నిష్కారణముగా |  శ్రేళ్టమ్వనం దయారయి ఇనుకవలి నుండుచక్కెర. 
“ది. చీటికిమాటీకిం జేడుదురే బుధులుళ” రం. (వా 

POM త చీని. వై. విణ. (నం. వీనః, క, చీని చీనచేశసంబంధ 
చీడ. ఉధ్గ. చే. ఏ. 1. సస్యాదులను పాడ్ నర్చు మైనది, (చూ. వీకిచక్కెర) 

ఒశానొకపురుగు. “క. వనజములు చీడ విడి విక, “= 

సనలశ్రీగృహాము లయ్యి,, ,”జావ్నాపీ. ౨ ఆ 

ఇరీరో. ఆం. భా ద్వి, ౧౨5; ర్త బాధ, వ్యధ. 

(బ్రో చా సం. వి ఈ స్తీ * దేవదారు. 

విశేషము. 

చీడపురుగు. చే. వి. (వీడశాపురుగు నస్యాదుల పాడొ 

నర్పుపురుగు, ఆ. వీడపురున శేరి శెట్టుం శెజుచు.” 
వేమ. ౧. భౌ, ౧౭. ఆం. భా, ద్వి, ౮౭. 

చీడు, చే. వి. వఏఢుప్రుంజములనూలు. (శ. రు); 2 

ఒ'కానొకవృతని శేషము. (వా) 

చీడుదబ్బ. జే. వి (చీడుశాదబ్బ) వెదురుబద్దలతో 
గుమృటమువ లె కట్టబడిన సాలెవానిసాధనము. 

కీ వరివరియచ్చులు చరికుండ యూాకిత చీకు be 

దబ్బలం దండే,.4లో+*వాంన., ౨, అ, ౧౧. 

చీత్క్ళారముం సం. వి ఆ. పుం. గాడిద వనుంగు 

చీనిదక్కెర. వై. ది (చీని4చక్కెర్ఫ ప్రశ స్త 
మైనవంచదార. “ద్వి, ఫలవిశేషంబులు పాయ 
సాన్న ములు, చిలువాలు వెన్న లుం జీనిచక్కె_.రలు.” 

రం, రా, బొల, ౫3. పౌ ౨౧ వం. దశా, 

౨, అ ౨౩9౮ 

చీనిపావడ. ద్య. వి (చీనిషాపావడ) ప్రశస్తమైన 
లంగా. “చ తొడవులు పుచ్చి నిక్షరవధూటులం 

"వీలుపుమానివీనిపాా వడలు ధరించి...” సారి. 

ర, ఆ. ౨౮. 

వీనీలు. జే. వి బ. వన వేేషములం “వ. . ,వచ్చ 

వట్టులం చీసీలు చేలువలు , 4," బంధ. ౬౧౫ 

వాంసం స్వీ ఆ. 3౫౬ 

ర దే. వి. దికజాతివక్నీ, ఆతాయి. (శ. ర 

చీకి. జే. ఏ. శే ఒకవిధమగుజేకరోగము. A 

మున్న గు వానిరొద. చీపికన్న లం బును లేపుమిఆ.” చంద్ర, వి ౧, 

వీక్క్చాకము. నం. వి. అ. న = వీత్కారము. ఆ. ఇగ. వి. వశురోగవిశేషము. (శ్రా) 

చీనకర్పూరము. నం. వి, ఆ పుం. చీనాజేశమందుం వీవు, చే. ఏ. అరంటి ఆ క్షమంనందలి యొక భాగము, 

* దయారగనొక రళముకర్ప్చూరము, ఆం. భౌ. ది. ౫౮. 

ఛీనజము. భం వి అం నా చీనదేశమునంబట్టినది. చీకు. చే. వి. పివీ లీక, (దీని లోని భేదములం. చలివీవు, 

ఉక్కు. (సీసము. కండచీమ, కొండ-వీము, ప్రుల్ణచీము మొ గీ 

చీనవిష్టము. సం, విం అ. న, 1. సీందూరము; 8. చెలగి యీక్పేను మళకంబు చీమ నన్లి” కాశీ, 
వీనము, సం. వి అ, న, 1, సీసము; డె, పుం. చీవా క ఈ ౭౯. “ఈ చీమవితంబునం బరువు 

డేశము; ఒకజాలిశింక; లి, పీఠముద్దము, పచ్చ సేయనివాని .. పార్వ 3, ఆ ౧౯౫ ఆం, 

చెసరళ్ &. మాను; ర్, వ త్త విశేనము. (వీకజేశ భె ద్వి* రారా 

మందలిది,) చీకుచింక. చే. ఏ. (ఛచీమ+చింక) ఒకవిధమైన 
చీనవంగము. నం. వి, ఆ. న సీనము. ముండు గలచెట్టు. (వాం) 
చీనా. వై. ఏం (సం. చీనః. క చీనా 1 చీనా! వీమచిప్పర. చే. వ. (చీమ చిచ్చర) రృణవిశేషము. 

దేశము “వ, ,,.చీనానూలిత్రా ట్ల. ౪” ప్రబంధ | “గీ వీకుచిప్పర చివ్నర చేంతిబోధ.' వాంసః 
౬౦; 2. చీనాదేశపుమె క్షనిచక్కె_ర (వా) గ ఈ ర 
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చీమిడి. చే. వి నాసామలము, సీంవాఘాణము. | మా డే. ఏ. (క, చరణం చిన్నయులి, చెక్కుడు 
సీ, _.పుసులకుం చీమిడికిని బుట్ట యైనమొగంబు” ' _ పనిముట్టు. “కీ కొడిడిపూసలు నంటుకిొలిపిన 

.. మొలగ్రైడు తలదుడ్డు చీరణంబుల పొదియును.'” 

చీము. దే. వి. చెడిపోయి కెల్ల నె ననెత్తురు, hes , వెం వంచ ౧) ఈ ౫౯౮ వాంస ౨) ఈ ౧౮౧ 

“క. మొదవులు వెత్తురుం జీమును, "భాగం 3. చీరపిట్ర. ద్వం వి (పేరశాపిట్ర) చీరెపేను. ( ్రాశర) 
స్క, ౬౦౫ అం, భా. ద్వి, ౧3౨. | చిర పేను, ద్వ వి (వీరగాపే పెను బట్టనపటుకొని 

చీముపట్టు. దే. అః క్రి. (చేముగావట్టు) చెడినర ర్త యుండు తెల్లని పేను, (శ ర) “వ, య నలి 

ముచే నిండు, వీముగలది యగు. వ్యవఃలావపష్పు | చీర పేను లోనె చె నజంతువులం జంపక,,, ” భారం 

i 
+ దాః వ. ఆం ౧౦౦. 

అ చన సాల తరాలు నాసా ఉన లాలన 

శ్ 

తినుటచే పుండు తిరిగి చీముపట్రనది. ' ఆను. సీ ఆ. గర. నా. పంచ, os ఆ. ౨0౦0.9. 

పట్టు. 
రః శ్రా 

వ ఆ, పే నన కీ కాళ గిం 
చీముంక. దే. వ, చెంబు, ముంత. (శ. ర) చిరము. సం వి ఆ న 1 వ భగము పీలిక; 2 

చీములంగట్రు. చే. అం క్రి" (వీములుగాకట్టు.) (చీము | నారబట్ర, పల్క-లము; 3. ౧౭, రేఖ; ఉం జుట్టు; 

ర్, వు 5 ©. 3 న 

పట్టినపుండు కల పానివళి బాధచెందు. “చ, లి జిలుగువ్రాంతు. 7. సరమ్బు 
న! 

| ; 

పుడమిజనంబు లెల్ల నిను యబ్రువ్వంగం దిట్రం౫ | రము 

| చీరావి. ద్వ వి. (చీర4+ఆవి) కంటికి జెబ్బ తగిలి 
వంచు నున్కి నొచ్చెడు వాది యెప్వదుక్. | వే న గ జ |  నహ్వాడు బట నోటిలో నిడి ఊంది కలిగించు చడీ, 
చెవులు ములంగ ల సుం పరా భ్ నోటియావిరి. “ద్వి. చీఠరావి గొని కంటం జేర్చి 
ఉద్యో, ౨; ఆ. ౧౦. 

హలత్తించి” బస 3, ఆ, రార. పొం ౭౭౫% పం, 

చీరి. ఉభ. దే. వి. చీరిక, లేశము. “డా, చేయును 

చల పొరులును విష్తులు జేంబది వేలం వచ్చినన్, 

జేయుదు మేము గయ్య మొకచీరియం నంవదం 

బంచి హా ఖా! భారం ఉద్యో. ర, ఆ, ౨౦౧; 

2. లత్యుము. “సే, ఎత్తువ నరక? రుల నతులిత 

భృతిం జింకిం నొననిధిరభీపులు” పను, ౨ అ 

౧౫౨. నిర్వ, 3, ఆ. ౧౦౮ “మ,,,నృ్భపా 

లుండు భిటికరుం డయిన శ తుత్ చింకిం 

చీధ'బావ, ద్ద. విం (చీరశాచావు) వడవలకు: గట్లు నొందుదే” ఉ. రా, ౭2, ఆ, క సం, ని ఇ 

తెరచాహ (బ్రా) , స్త్ర ఓ. కన్నులకుం గట్టుగంక్య 2, ఈలపురుగు; 
చీరచింపు* ద్వ వి, వక సలు ఒకజాతివచేంద. త గోంచి. 

“ఆ ,చిరచింపు జిల్ల నార జల్ల” ద్వా. ౧, ఈ | చికు ఉభి, చే, ఏ. 1. చీలిక, ముక్క. “వీ చికిలి 

చీర, వె.వి (సం చీరమ్, కం స్ప) కేన న్తనూః 

బట్ట. ' వ,,,రజకుం చొరంగొని కొసియిం అః 

+” వారి ఉం సగ ఆ. ౨6౬, “కం “పీరు వల 

లుండు కూడును,జీరయు నిడి,,,”” భార. విరా, 

౧) ఆ ౨౧౯; 2, స్తా ధరించుకోక. “చ, | 

తేనువల్లి యంచ్చికం, చల “తెగిపడ్డం శేశనము చీర | 
చెజంగున మూనసెః జన్ను లన్ +“ స్వా. గ్ ఆ 

జర, ఆము ౨, ఆ. ౨3, 

౨౮౦. తూపున మూ:డుచీ )క లా జివ్వా సీచి.” కకు, 

చీరచిక్కు, ద్వ, ఆ క్రి. (చీర చిక్కు.) చీర! స్ప ఆర౮౭; 2. చింపిగుడ్ల, ఆం. భా ద్వి. ౧౫౭, 

దాలకపోపృుూగరి ణే యగు “డా, ర్ నుంగప నం. షి ఈ స్త్ర . ఈలపురుగు, 

జరుగు శేర్పడె నప్పు మనంబు: గోంకల్ , ప్వ్యు, చే, స. (క. చికు ఓ చీలంచు. “ఉం, 

సెప్కువిధంబులె పొదలెిం టి తిగ శాతికిం జీర శా త, నకుంటకుంభ ముల్ , చీరుచు, 4” భెరా 

చిక్కినన్ =” చా. ౨, ఆ, ౨౮: “ము చెల ఆర, క ఆం గాలా౭. uw నగరవరివమావయఃవూర 

శిణైల్లనం జీరచిక్కం ది జగన్ని రాతయిల్లాలి| ణంబు నేయృసీరమాఖమునం గాళిందిం జీరి తెచ్చె” 
అ Ww ఎట్ట ల 3 

కిన్ ,7” కార జీ ఈ ఓర, ఉం వారి, ౧,ఆ ర్యా డి, సోకు, గ్ క్ట చ 
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లాశీ చూప్రులచాడ్నున శద మెచ్చు. జిక్కని చీలమండ. దే. ఏ. 

చనుగవ చీక గోరు.” భార, ఆది, 3, ఆ. 3౮ 

6. కిలుచు, అఆవ్వూనము చేయు. “కా ఈరూవం 

బున సంసృతిం దొజు:గ మా నేచింతలం జెంతలం, 

జీరం నోరకం4' ఊ వారి, ఈ, ఆ, రా సీ, 

తమ మ్రోల నుండునందలము శానక దాటి “పీ 

శెలుంగున బెస్త చీరువారు” ఆమం. స్కీ ఆ. 8; 

శ, ఖండించు, ముక్కుల చే యు. “ఉం ,రధంబుం 

బగిల్చి శేతువుం)జీి,.,” భార, ఆశ్వ, ఈ, ఈ 

౧౦5. ఆం, ఫె. తృ, ౧౨౬. జై 

వీపక, సం, వి, అ, స్తీ! యొల్లి, ఈలపురువు, (శర) 

చీపదు, చే, వి. bs ) 1. చీల్చుట, నిదారణము' 

(శ రేఖ; 2. పిలుపు, అఆవ్వోనము, అం భె 

వ. ౧౧౫౨ 

ba డే. అ. క్రి. (చీరుషాపాజు) పిలుచు! 
ఆక్సీ ..విస్టమయుసునం జీరువా అ (శ్రీరాథా. 

౫%, ఆ, ౪౭. 

చీర్రపర ము. సం, సి అ, పుం. 1. ఖరూరముళ్లో; 2 
ఇ జ 

వెంవచెట్టు. 

చీర్భము. చే. వ. సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. చేయం 
బడీనది; 2. "చేర్వంబడినది; లీ. సంపాదింవంబడికది; 

కీ, ఏల్పంబడినదిం 

చీజబు, చే* అ, శ్రీ వలవింఛు, రోదించు “కః 

పాటు(డ ముదినినవాండన్ , గాఆడవీం చెరుక్ళ 

దష్నీ గాదిలినుశునిం,జాజకు నొప్పించితి నని, 

చీతితి చెలులెత్తి వారిచేరువం గలయన్, 

వః =, ఇట్లు వలవింపయగ.” దశ, ౨. ఆ ౭౨, ౭3. 

సం శ్రి 1. చీరు, గీరు; 2, చీల్చు. (శ. రు); 8 

పిలుచు అవ్వోన ముచేయు, “ద్, ,, అబు మొగంబు 

లాతందు , ,. అజుముఖంబులుక్ , +, అజటుముఖంబు 

లయ్యెడి , ,,నవ్వుచుం, జీటుట యోగివర్యునకుం 

జింత్యమగున్ . , .”' భో. ౫, ఆ ౨౦౧; 4 

వదరు తొందరమాటలాడు. “ఊ,, ,సికొఆ?7 నీ 
వాక్యముల్ ౩ చీఆక శంభుం గొల్వుము, , +” 

వద్శ, జతి అ, ౫2. 

స = వీరుడు, (శం నం 
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గుల్బము, కాలివేలు, అం. భా, ద్వి. ౧౨౪% 

చీలవున్ను. బే. వి కొ. (త. చీళ్తైమణ్) పుటము 

వేయు పాత్రలకు గుడ్డ చుట్టి ఫూయుమన్ను, 

(వా మూసకు ప్రూయుమన్ను. (బౌ 

చీలి. జే. ఏ. 1. ఓలి, మారారము. 
ల జ 

(శ. రల; ర విల్గీని పిలుచునపు డుచ్చరించు 

నుడి, (బ్రా ); 3. తాచ్చీళ్యమున వచ్చుకద్ధిత 

వ చశ్యేయము, “రీ జగడాలచీలి వై సవతితోం 

బోరాడి వీ: పచ్చియిచ్చట డాణితొకా be 

(చాటువు) 

చేంక. తిర్యం ర్ం 

చీలిక. ఉభ, చే, ఏ. బద్ద! పూయ. “ప,,. మేఘ 

మాలికలం జీలికలు సేయ,..” ఉం రా. 3, ఆ 
స ల్ వ్ _౨ర కం చంద్రా. 3), ఆ. ౧౫. సన. వి. అ. ప్ర 

ఈలపురుగు. (వాచం 

వీలిగాండు. బే. వి, (బలిగా కాండు-స్వార్థమునం ) పిల్లి, 

బిడాలము. “ఊఉ. తత్తరపాటుతో 'ెలుకచాంిం 

గాచినచీలికానీ సోరొత్తుల సాశికుం బడుటకు 

.. గంధ. ఇర, 

చీలు, జే. ఆః శ్రీ 1. విదారికమను, ద్రిద్దలగు. 

“దండ, . .ప్రాలేయనై లాది కుత్కీలముల్ చీతె 

+౪ దక్క ర, అం అ ఏ౨; 2, చెను నళించు. 

“ఉఊ,..లోంజేవపగొనంగ లేక ధృతి చీలంగ 

మానము దూల,..” భాం రా, అయో. ళం. 

చీలుమే = చీల్చు. (చూ చీల్చు.) 

చీల్చు. దే, సః క్రీ" 1 నజకు ఖండీంచు. “వః 

కొములంబీల్చుచు. ..” ఉం రా, ౨) అ. ౬౧; 

2. చీర్కు ముక్క_లుచేయు. “చ, , , శ్రైరవాశ్వ 

పంక్తులు పదియెదు లొక్కయెొగిం దూజీనం 

గోజలం జీర్చివైచుచున్.” ఉం రా, ౭, ఆ 

ళం 

వీవరము. సం, వి. అ. న కే సన్న్యాసి, అడుగుకొను 

వాడు; 2, స సశ్నా్యా సీపస్త్రము* (శర 

చీవాట్టమారి. జే డ్ బికా(చీ i వూరి. ) చీవాటులు 

తిశునా నాడు, అల్ల రచిల్ల ౮ వాడు, కన థా విదుః 

డ్ జేకు సోక్రగకక్ర 
pI 

రాఖుశాబా అ మనను గ్యో tg 
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చీవాట్లు, జే. ఏ. బ, (వీ4-వాటులు నిందా వాక్య | చుంబిక. నం, పిఠా (బు. త్రీ బు చుంబనము 

ములు, తెట్టులు. (చూ. చీ వాట్టమారి.) 

చీవాట్టుతిను = చీవాట్టువడు. (వాం) 
చీవాట్టువడు. ద్వ అ క్రి. (చీవాట్టు+పడు.) 

నించావాక్యము లనుభ దించు. (వా) 

చీవాట్లుపెట్టు. చే స క్రి, (వీ వాట్లు +సెట్టు.) | 

ని రంచు, నిందించు. (వాం 

వేయా నకండు. 

చుంబికము, నం, విణ. (ఈ ఆ, అం 1. ముద్దిడంబడి 

నడి; 2. తాకంబడినది; 8. తెకనీకొనంబడినదిం 

చుంబికవ్యము, న = చుంబనీ యము, 

చుంబ్బమానము. సం. కురా, (ఆ. ఇ, ఆఅ ముద్దు పెట్టు 

కొనంబడు చున్న ది. 

చీక, ఇ ప, ప! ఆం, భా ద్వి ళీ, | చుంబ్యము. నరం = చుంబనీ యము. 

వీళిక పెటు. చే. నం 

ఆ రః 

గంబెట్టు; రాల్పు+ “డం వాలుగడాలు వానీదళ 

వోయి వసంతుడు జేితయాత ౩3, 
రా లీ ar 

లందు జీర్ణ దళ సంఘమా చీళిత పెటి 

మేలిదళంబులక్నిలిషి,,,”' 

౧౧౨. (చీళిక బెట్టు. ముద్రి,.) 
నశాంం ౨, అ, 

(వళి కము” పె పెట్టు. ) తొల చుక్కాారముః సం షీ అం పుం. 

లము శ . ఠి ళ్ వీ . సా చుక. నూ వి ఆ సి 

సర్ టో హో ఇ జో 

॥ 3 / క్త క్! చుకము. నం. నవి అ పుం. బ్రుటై రు బ్బ నం ఠి 

శీంహొనాదము. 

(త్రి. ని 
2, చింత. 1. పులి చింత; 

పులిశడంగు; 2 సన 

'చుకిక. సం. వి, ఆ స్త్ర" పులిచింక కే. 

చీళికము, బే, వి తోలయట రాలుట. (చూ. ఏక | చుచువు, సం. వి, ఉం పుం, నీటివెంచలి్నో. 

సెట్టు.) 

చు 

చుంబరి. సం, వి ఈ. శ్రీ చింకగి3జలతో నాడు 

ఆట. 

చుంచువు. నం. విణ, (క) వ్ర 

(ఉదా: విద్యాచుంచువుస ) 

మంటి, సం, ఏ. ఈ. స్తే" 1. బావి; 2. నిపానము, 

నూ ౨ందర్ద లీ జలాశయము. (వాచం 

చుంది. సం వి, ఈం స్స తార్చుక శె. (వై, వి) 
చుంబ, నం, వి, ఆ. ప్ర ముద్దు; చుంబనము. “(చుం 

ప్రసీద్ధము, చేక్వగలదిం 

జీ 33 బావిరామే వదనం ర వాచ 

చుంబకము. సం వి, అఆ, పుం. మేం తౌ నుముల్డు' 

సూవంటుజాయి. 

చుంజకుండు, సం. విణ, (ఆ, బికా. అ |. ముద్దిను 

వాండు; 2, ధూర్తుడు, పొగరుబోతు; లె. అన్ని 

విషయములును కొంతకొంత తెలిసినవాండు; 4 

స్ప ఫ్ర ౨ చునది. కో జంభారిమౌొళిమందార 

మాలికొనుధు చుందబి క8,పిబే నం రంధి కారకా టైం 

హిరంబపద పొంసవః,”” కుందమాల. ౧% a 

౧ క్లో 

చుంబనము. సనం. వి, అ న ముద్దు. 

చుంబనీ యము. సం విణ, (ఆ ఆ. అ) చుంబించం 

దగినది. 

చిరటముం- వం. విం ఈ ఇ? సద్దు. (చ 

| చుబుకము.* సం. సి మ న గడ్డము, 

చుబ్బమ. నం. సి వ నం స 

తం నం, పం షష స = దెంగళనముం 

చరి, సం, వీ, ఆ, నే ee నున్న నీటిగంట. 

చులంపము. సం వి. ఆ పుం బాలురను లాలీంచుట. 

చులుకము, సం. వి ఆ. పుం. 1. పుడిసిలి; 2. చిక్కని 

బురద; ర. ముంక; ఓ. మినుముగింజము మంగు నీరు 

చుల్లకి. సం. వి, ఈ స్తీ = భాండవిశేషము, (మేని) 
చుల్చము. సం. వి, ఈ న, అకీరోగముచేం దడిసీన 

నేత్రము, చిల్లము* విణ, (అ. ఆ అ) వడిసిన 
కన్న గలది. 

చుల్ల. సం. వి. ఇ. ఈం స్తై “lL చల; 2, తొయ్యి; 

98. మూ: మం. గలబవంతి 

చూడ. నం. వి, ఆ. సై, 1. సిగజుట్టు, 2, వాలము; 

లే. దండక ae ర్స, నమిలిబాట్టు; ర్, బావి; 6. 

వలబ్గి, ? చివర, ఆ గృము; 8. శిరన్సు, తలం 

చూడకము, సం. వి, ఈ పుం. 1, బాపి 2. అగిసెళ్ళో్ 

(వై. న 
చూడూాకరణముః న వి, ఈ న. చెలము 

చూడాకర్ష్మముః సం పిన్, న వ. 

చూడామణి. సం. విం ఇ పుం ఇ ఈ, స్తీ ం Le 

శిరముమాని?ము; 2. గురిగింజ రి. గ్రవాణముః 

[ఊనా? సోపాలచూోాభాముణి" y wie స్రష్ట 
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చూడాన్టుము, చర. స ను చిండేవ ండు. చూల. నం, ఏ. ఆం స్తీ" lk జుట్టు; 2, చం ద్రశాల, 

కస సం, ఏ. అ, శ్రీః ‘Lk “నాగము_స్ర నె; Vn చూలము, భం, ఏ ఈ పుం. షు డు, క (కల్ప 

ఒశరకపుము సె. చూలి. సం. వి. ఇ స్తే" క్ష ళా గము. డి, 

చూ డాలము, నం ఏ. అం న శిరము, తల. విరా, అఆఅప్టము, 

(ఆ. ఆ. ఆ జుట్టు కలది. చూలిక. సం. ఏ. ఆః స్తీ" 1. గజకర్ణ మూలము; 2 
ళు 

చూడికుండు, నం. విణ (ఆ ఆ. అ చూడాలుండు, నాటకాంగము; ర. కోడిపుంజుచె చ్రిపెజుట్టు. 

జుటుశల వాడు. చూలికము. సం. వి, ఈ న. నోదువుపిండితో చేసిన 
ట్ 

చూతము. నం. వం అం పుం, 1. మామిడి; 2, వంటకము, ఫుం, నువ్వులు. 

నూయి (మే. ని చూసష్క్మ, నం, ఏ. అం స్తీ" hb నడికట్ల్టు. 2 పీల్చుటం 

లె, తోలి చూరు. 

చూవకము. సం. విణ. (అ, షిశా, అం శ్రాగునదిం 

చూషణము. సం: వి, ఈ న. 1. త్రాగుట; 2. పీలుచుట, 
చూషణీయను. సం. = చూషికెప్యము. 

చూషీ శవ్యము, నం, విణ. (ఆఅ ఆ, అ.) త్రాగందగినది ॥ 

చూకకనుః. సం, ఏ. అ. పుం. మామిడి. 
క్రీ 

చోరి నం, వి ఈ ప్త నూయి. (విల్బమ్సు. 

చూర్భ కము. నం, ఏ. ఈ ప్రుం. న క్తుపిండ. న. ఒకా 

నొకకావ్యవి శేషము, దీరా, (ఆ ర్తి కా ఆ గుండ 

చేయునది. 
చూర్ష్మకారుండు: సం. విణ. (ఆ. ఈ. అం) 1. గుడ | చూవ్యమాణము. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ (తాగ 

చేయంవాండు; 2. ఒకానొకసంకరజాతివాండు; బడుచున్నది, (పీల్వందగినదిం 

ర. గుల్ల కాలుచువాండు, ముగ్గు చేయువాడు, | చూపమ్యము* సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ) (తాగందగినది, 

చూర్భ కుంతలములు. నం, వి ఆ పుం, బ. ముంగు చె 

pa రులు, ఆలకలంం 

చూర్ణ ఖండము. నం, వి, అ పుం, న కంకరణాయి, 

చూర్భనము. సం, వి, అ, న పొడి సేయుట. 
చూర్జ్మనీయము, సం, విణ, (అ, ఆ. అం గుండ వేయం 

దగినది, [(రాజు, ని) 

చూర్ణ పారదమా. నం, వి, అ పుం ఇంగిలికము, 

చూర్ణ్మముః, సం, వి, అ పుం నః lL. పిండి పొడి, 

2, ధూళి; శ. గందవొడి ఉ. ఫొడిసేయంట ఈ 

సున్నము విణ, (అ. ఆ. అ) తగులం బెట్రంబడీనది. 

చూర్హయమానము. సం. విణ, (అ ఆ అ) గుండ 

చేయుచున్నది. 

చెెదే. విణ. (ఇది వృత్తిలో చెన్నుశబ్రముమోంది 
“వర్ణ ము లోపింవంగా మిగిలినది. దీనికి నుూాగమము 
వచ్చును. 0 కోణార్థకము, ఎజ్జవైనది. (ఊదా, 
వెంగలంవు చెం7 ఏమొ.) [౧౪ దె, 

వెంక దే, వి. కపోలము, చెక్కిలి. ఆం. భా. ద్వి, 
వంక వేయు, చే. అ. శ్రీః (చెంకషావేయుఎ. చెంప 

మో(దకొట్టు. (కాం) 
క చస కి" హం టు 

సః సీంగంపుగుంపులం జెంగంగా ట్రినవాండు ,** 

భాను, లి అ, ౨౦౯. 

చెంగనలు. దే. వి, బ. నమస్కారవిశేషము. “రగడ. 
అవని వటస్థలనుందలివిష్టు శ్రీమూ రికి నిదె చెంగ 

నలో యని” వాంస, ర, ఆ, ౨౧౫ 

చెంగనాలు. చే.ఏ. బ. 1, వెంగనలు, నమస్కార 

విశేషము. “వ... శీరాబిస్థలియందలి శీషశయను 

నకు బెంగ నాలం, , ప్రబంధ, ౮౮౦౧. అం, 

భా ద్వి, ౧౭౫; 2. చాల కీ డావిశేవము. అం 

భా. కృ రర; రే. పశువులు చేయుదా(టులు: 

“వ, ,.తోంగలించినచెంగలి “బేసి ఇంగలించి 
చెంగక sels జెంగనాలం బొసంగుగాలక దు 

పుల,” ' బహు, ఒకి) ఆ 3, 

చూర్ణ యళ. నం, విణ, (బు 

'పేయంనది. 

చూర్ణయితవ్యముః సం, = చూర్ణ సీయనూ. 

చూర్ణి. సం వి ఇం ఈ, SL గవ్వ, 2, గద్య 

'భేదము; 3. మవ్వభావ్యము; డీ. నూజుగవ్వలు, 

చూర్చిళ నం. వి, ఆ. స్తీ" జే. పవ్రము; 2, గద్య భేదము, 

చూర్హ్యమానము. ba పిణ, (అ, ఈ. అ) గుండ 

వేయంబడు చున్న ది. 

చూార్ద్యము. నం, = చూర్ణ సీయము. 

చూస్తా నం. మి 9. స్రీ 1 తిరునుట్య 2 పోవుట 

తీ బు) పొడి 
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ఇెంగలి. జే, ఏ. 'బొ* 1. నమివప్రదేశయ. “క, 

ఎవ్వరిదొనవు నీ ప్రేశెవ్వతె యేమిటికి వచ్చి 
తిచ్చెంగటికిన్.” రసిక. 3, ఆ. ౭౭. వార ఇ, 

ఆ. ౧౯ 2. ప్రక్క, పార్గ్యభాగము “క్ష, 
ముంగటను సక్పసింధువు, చెంగట గృతుపరసీ 

4” భీరు 3, ఈ ౧౨౬ 8. చెం౫లిగడ్డి Wm 

శెంగలి మేసి... బహు, ౨, ఆ. 3. ఆం. భొ* 

ద్వి* ౭౬. విణ. నమోవము, దగ్గజు. “ద, , ,చెంగటిీ 

విమానంబు శెక్కికొని...” ఊ. రా. 9, ఆ 
౭౮. ఆం. భాం ద్వి. ర౬ం 

చెంగలించే. జే. ఆ- క్రి 1. పుట్టు. “గీ. సిస్పతోం 

గూడి పులకలు కషలించ. చిక, భా ఆ 

చెంగు 

మయ జెంగలువశే స్తీ. పృబంధ. ౨౯౦+ ఆర 

భా వ్ర. ౭౭. 

వెంగల్య, జే, వి, (వెన్ను గాక లువ) 1. వార్ప కము, 

ఎజ్జకలువ, “ను. ఇనుం డ_స్టంగతుం డైన, ,జగా 
వెంగల్వపూముల్క్కులో, యన...ఉఊ. రా 

౪, ఆ, ౧౫౨౩౨. ఆం. భాం ద్ర" ౧౬6; 2. ఎజి 

తామర. “షీ. చెంగల్బపగవాఃడు చెంగల్యశెలి 

కాడు కటిక వీకటిదిండికరమువాండు.” ఇందు. 

ర్క, ఆ. ౭౧. 

చెంగలకోస్టు ఆ చెంగలికోన్లు. (క. చెంగోటు 

కీ శెంగల్యకోస్తును తీయక పీప్ప లీయును . . ళీ 

అవ, ౨, ఆ. ఈ3ంం 

౧౩౦. శేష. ౪, అ. ౨౧౬; "ణి వృకాళించు. శాంగల్నదోర. జే. వి. (ఎంగల్వశావొర)ు చం ద్రుండు 

“వ. .*కొజ్దరజచును గనగనలివయును జేంగ 

లించు జాంగల పు దేశంబున , . లీనం 3, ఆం 

౫౭. లె. నవ్వు, డా. .ఎత్తికొనంగం బిల్వ నిం, 
పూందయగ జీంగి చె(బడుచు నుబ్బుకం "గేరుచుం | 

కేంగలించుచున్. కళా. ౬, ఆ. ౨౦౦; శీ, అగిక్ల 

యించు. “చ. కనుగొని యద్భుకంబును వికా 

సము భ_క్రియు: జెంగలించ...వి. పు. 8, ఆ 

2౬౭. వొంస ౨, ఆ. ౧౦9, లీ వి, వికసించు. 

“చ వదనము చెంగలింప నిడువాలికకన్నులు 

వాడుజేర,,ఎవి, పు. ౬, ఆ. ౯౩; 6. విజ్బం 

భించు. “గీ. సిందూవాదంబు గావింజెం జెంగ 

లించిలో డ్రై. 9, ఆ ౧౫౮; గ ఊత్సొాహ 

వడు. “గీ, బంగారుకొలంవుసాల, ముంగలను 

నిల్చి మదిలోన జెంగలించి* య, క, ఆ.౭౬. 

ఇెంగలింపు. చే. ఏ. (ఇంగలించుథా.) చెంగలించుటు 

(శ. ర్ఫ 

శెంగలికోన్టు. దే. వి. ఒకానొకనుందువెట్టు. (జాం 

వెంగలివట్టు. దే. వి, (జెంగలి4వట్టు నగరవిశేషము. 
“షా ఆంతం 'జెంగలివట్టునం దనరు కేహాద్రీంద్రు 

సత్పుత్ర, యాకాంతారత్నము,, ఆనందం 

పీకి ౭౦ 

మెంగలువ. చే. సి. ఎజ్జిక లువ. (చూ. చెంగల్వ.) 

చెంగలువనే స్తీ. చే. వి. (చెంగలువ +జే స్త్రీ) కలువలకు 

మితుండు. చం ద్ర్రు(డు. గీ. కొదనురాయంచ 

యంచల మెదల ననగ గులుకనడ యంద 

“కీ చెలం మేవరివ వచ్చపలకల. చెంగలగ్టదొర 

కాలం దీర్నినదూలములును. యె గి ఆ. Cy 

చెంగావి. జే. ఏ. (వెన్ను 4-కాని. త. చెంశాప్సి 1 

అందమైనర క్తీిమ, మంచియెజుపు, స “నీ మృుటుయగుం 

గుచ్నెలమోంద జరతాబువని నూజుచెంగావిరం 

గారుబీర గట్టి.” వున ౧, ఆ ౧౨౦; జీ 

సంవమరంగ నలబట్టం “కీ చెంగావి గల్ల బ్ర నెచ్చెలి 

యోర్తు, రాజ, చ, 95 ఆ ౧౧౦. ఆం 

ఛా. ద్వి ఇర. 

వంగు. జే, అ. (7 1. తొలంగ, పాయం, నీ 

కముము చెంగి ద్విజ్మవ, తొవము ఇలం౫.”రసీక 

గి ఆ ౧౧౯. “సీ...భంగించి మ మంత మెంగం 

ద్యోలి. భా. ౬. సర ౧౬౭ డి, చలించు, 

వెదరు, “ఊం ఇెంగినతాల్మికల్మి రఘుసింహాము.ో 
రామా, ౫, ఆ ౨౨6. స క" ఏనర్జి చు 

విడుచు. “క. అంగజుని గలిచె నొక్కడం 

గాంగేయుడు తమక నలవిగా దని మహిభ్ళ, 

క్వంగవు ల్మీవృత మోవక, చెంగిరి సీకలవి మైనం 
జేయము నియలిన్*” డై. ౧, ఆ. ౭౯+ విం 
1. కొంగు. “సీ. మొల బింజే వట్టి చెంగులు 

మాంటి కట్టినవలినీర్కావిదోవతి నెలంగ నీలా 

౧. ఆ, ౬౦; 2; వాద్యము “పీ చిటితాళ మనం 

గను జెంగు నా శేగంట యన వాద్యభేదంబు 
లలపచుండులో ఆం. భాం వ ౧౨౯ “కం 

శంగులు ముఖపీణియలు 'న,పాంగము. లో 
త్ర బంధ. ౯9; లె. గంతులు దాటుట మున్నగు 



బెంచీ 

వానీయం దనననుకరణము. “ద, , , మేటిచెనం 
కువం జెంగన ఇెగపి,,.”నీలా 3, ఆ. ౭ 

(దీని అమ్రేడికరూ వము చెంగుచెండు) “కీ శ్రర 
భంబు లాహోర మరసీ పోషించంగం చెంగుచెంగున 

దాంటుసీంగములును.” శశాం. ౧, ఆ, ౧౯. 

మజెంచిత జ చెంచెక. “క. మంచిఫలంబులం వారిచే, 

నించి కరాలంబనముల నెగడుచు నిబె శ్రీడించెద 

రంగని జూడుము, తెంచికలం బింఛపక్త చేలాం 

చికలన్.” భోగ. ౧౦, న్మ_౦0. పూ; ౭౯౩, 

చెంచెక. వె. వి. (నం. చఇ్చా9) ఒకజాతికిరాకక స్తీ, 

“శ, ఇెంచునింటేకిం బోయి శెంచెకకుం బ్రీయము, 

చెప్పి, , +” కాకీ. గ ఆ. ౭౧. సొంబో. ౨, ఆ 
౧5౪ 

చెంచేడము. దే, వి. ఒకజాలిడేగ. “సీ, జలకట్టై సిద్దు 
చెంచడ మన శ్యేనభేదములు. , ఆం. భా, ద్వి" 
౯౦. “సీ ఈశంచడపుడేగ యొటువంటిక శ్రేటి 
జేటువం చాటున విడక వటు* చందా, ౨,అ. 

లట కూ 
౭౭. (ఇట నింద్యుండు అని యర్గము 

చంచేలి. జే, విం బక జాలెకూ రాకు. వః ఆం: భు” .౬రా 

వెంచే. వై. ఏ. (నం. చప్హాలి కిరాత శేదము. “గీ. 
బోయ నాం గరాతుం జొం నోయ శెంచు. ,.” 

ఈం. భె, ద్వి, ౨౮౯ వార. 8, అ, ఒర 

చెంచేమల. ద్య. వి, (వెంచుశామలు) చెంచుదుర్ల ము, 

“క, శెంచువలచూజు కారున్కకు,, “నె షం ౧, 

అ. ఈం. విపు, ౧, అ ౧౪% 

శెంచేమలవారి, ద్వ విం (శంచేుగేమలవారి) ముచ్చది 

రెండురొగములలో నొకటి. “గ, వెంచుములవారి 

దేశాక్నీ శ్రీవరాళిి వాంస ౫ ఆ. ౧౨౪. 
చెండాదు. దే. సం క్రి, (చెండుశాఆదు సార్గిర్భమున) 

1. చంపు. “మ, శిశుపాలుక్ నరకాదులం బరు 

వడిం జేండాడి,, , ఊడ. వారి ౨, ఈ ౮౬; 2 
ఖండించు. “క, కరితురగ రథివదాతులు, బెరసి 
"+ చేరిన, ,,విజయం సించి జెండాడె వడిన్.” 

భర రో ౧, ఆ. ౨౫౬ మనుచ, ళీ, ఆరా 

చెండిఫోతు; చే. విణ. (షెండుగాపోతు) వెప్పినమాట 
విననీదిం “ది. చుండిపోతెనం దుచ్చ ప్ప పులాగు 

దైన” ద్వి. భల్లా, ౨ ఆ. 3౮ వు. 

చెండు. చే. స క్రి. 1. ఖండించు. “వీ పలంమరు 
చనెిరయ నిచ్నగిది శ శ్రుళిరంబు చెండుదు నను 
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మాడ్కిం శెండుగొనుచ” రావి. ౨ ఆ. 

౨౩౨ “క, ,.చెండెదం జిన్నాఖిన్నములం గాల 

చేనల చిల్లన్*” విజ 3, ఆ ౧ర% 2. చంపు, 

“గి అడంనె జెండె ననంగం బొం దగు వధించే 

ననుటకు , .. ఆం. భా తృ. ౧౨౨. నీలా, ౧, 

ఆ. 3; 8 పోగొట్టు. ల్ ఉదయగిరిదుర్ల మనం 

దమోభ్యుదయబలము6 గగూల్పంగా నొడ్డిన పిరం 

గిగుం డనంగ, గుండుం బుల్లంల మదికుందు చెండు 

వందు. రా, వి 3, ఆ ౨౯; వీ (క చెండు) 

1. కందుకము. “గీ, కందుకము చెండు బంతి 

నాగ దనర్పులో ఆం. భాం, ద్వి, ౧౬౪౮ 

భాగ. ౧౦, నృ_ం. ఫూ ఇందరి; 8. పువ్చష్షలం 

మున్న గువానిచెండు, బంతి “దండ. .. జాళువా 

గిండ్డం బూంబె-డ్హ డానివువండ్లన్ +” దళా, ౪, 

ఆ. ౨౩౨; 8. బాల, క్రీ డావిశేమము. “వీ చిడుగను 

డువ్వలపోటి చెండు గట్టినబోది. . కాళ. 3, 
ఆ. 33. 

చెండుగోరింపులు. జే. వి బ. (చెండుౌగోరింపులు.) 

బాల్య క్రీ డావెేశేవము, ఒకవిధవుగు బంతియాట,. 

“థీ క్రింపిట్ట చెండుగోరింపు లోమనగుంటలు 
దశా. రా అ. రాణ 

చెండుదానిమ్హు 3 ద్వ విం (చెండు దానిమ్మ ) కాయలు 

లేక భొవు లమా త్రము వెండువలెం బూభఛెడి 

యుకజాతి చాడిమిం (ఈ ర 

చెండుబెండాడు. చే, న, లీ (చెండు బెండు? 

ఆకు) నజకు ఖండించు, “గీ. ఇెండుబెండాడి 

కండలం గుండియలును.” అచ్చ. యు, ౨౮౯౯ 

రా. వీ, 3, ఈ ౬ర. 

చెండు బెండొనరించే = చెండుబెండాడు. “సీ. చేగల 
మెకములం జెండుచెండొనరించి, , “అచ్చ. సుం, 
౧౦౮. 

చెండునుల్లి. ద్య. వ. (చెండు!మల్లి) ముద్దమల్లై, 

ఒకజాలిమల్లై. (బా. వా 

చంక. చే. ఏ. 1. నమోవము, దగ్గ. “గ్ల _ రామం: 

డనుజి  సహితముగ వంశగురువెంత సకలవిద్య 

లభ్యసించి. . దశా. ౭2, ఈ ౧౨౨. ఆం. భె 

కృ. ౨౧; 2 వృక్క, పార్శరభాగనము, “సీ* 
వీశెంకం కాచిన నిందు బించాన్యలగములు 



చెంద 

నటించురంగసలములు.” కుచేల. ౨, ఆ, రా. | 

దశా, ర, అ రరా | 

వెందమ్మి. దే. వి. (వెన్ను +-కమ్లి) ఎజ్జళామరపువ్వ- 
హన కొన చేదోయి చెందమ్హల వాత్తించి... 

వసుః 3, ఆ. ౧౮౨. అం, భా. ప్ర: ౧౬. 

వెందల. డే. ఏ. (చెన్ను శాతలఎ ఆందమగుశిరన్సు. 

“థీ చందురులో నున్నకందుం దా మణంగించు 
శేవం జెందులం గొండియలు చెల? విప్ర, ౧, 

ఆ. ౬౮ 

చెందామర. ద్వ. వి. (చెన్ను పాళామర) ఎజ్జ తామర; 

నుందరమగు పద్మ ముం 

ఇెందిరము = చెంద్యము. (దీనికి వృ త్తియందు మువర్డ 
లోవము 'వైకల్పికము) 1. రససీందూరము. ఆం. 

భాం ద్వి, ౨౮౦; ద గంగసీిందూరము. “గీ, 

వొందిరపుంగాపిపావడళల్ పొందువఆచి.” య. క, 

ఆ. ౫౯. అం, భా, ద్వి, ౧౬౧. 

చెందిరిక = ఇెం్చద్రికా (తం చెందిరిక్క_ం) 1. దుద్దు, 

“చ, . , చెం,దిరికతెజంగునకా బసిండితీలౌలు 

నీం బినజిల్లుపాగ , , స్వా. ౫ ఆ. ౫౮; 2. 

కునుంభపర్డ్మ ము. “చ, వడంతి యొకర్తు చెందిరిక 

పొవడం బై దడియొత్తి వైవ,,.”” వను ౫% 

ఆ ౮ చో ద్, ఆ, డ్ ౧ CE; క్ర 3 

ఇెందిలి. జే. ఏ. న్యూనత, తక్కు_వ. “చ చెదరని 

యట్టికోరికలు చెందిలి నందనియట్టి వేడ్క లున్.” 

మల్హ్ల. ౧, ఆ. ఏ౭. పొ 

చెందు. చే. అ, క్రీ" 1. కలుగు. “కం ని న్నింతవాని" 

జేసిన, యన్న లినజుకం డ్రి, విష్ణుం డట్టివిభుని చే, 

మన్ననలు గన్నవారల,శిన్నండు దుఃఖములు 

చెంద వెణు:గుము దండ్రీ వి. ప్ర. ౨, ఆ 

303. “ఊఉ. మి త్రులచే: తలక్ సుఖము మేకొను 

నంటయు జెందు దుఃఖముల్ ల భార, శాం. 

౧, ఆ. ౨౦౭; 2. సిద్ధించు, “ఉం చేసిననామనో 

రథము చెందదు కారణ మేమి తెహప్పుణాళ” 

నరావాం ౨, ఈ. ౯౧; 8. చేరు, నమోొవించు. “ట్. 

కశందుపిసాళిసాళియలు గట్టి కదంబపు బూత 

తావికిం జెందిన లేంటిదాంటు లన...” వాలీ కి, 
కి, ఆ. ౧౧.౨. ఫెర, అను, ౨, ఆ. ౨౫౮; £. 

వసీంచుం “ఫీ... ముసీం్చద్రులు సిద్ధులు శాఖల 

"శందియంండు, _వివాగకులంబులవిధమాన వసీ 
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యింతురు... భార శాంజకు ఆ ౫౯ర్ఫా ర 

అంటుకొను, “చ  చలువలనేనియప్పొడుపుం 

చాయం దొజుంగినకందు దోశె రే, చెలువకనుం 

గవం గమియం  జేందినకా*టుకకవ్వు ౩ వడిన్.” 

పారి ౨ ఆ ఈగ స క్రి (రతియందు) 
కలయ, కూడు. “డ్ ..*ఇత్తలోదరిం జేంద/గం 

కాన్నుకాచె ఫలపిద్ధి పురాతన పుణ్యవృద్ధికిన్ .” 

భార విరా, ౨, ఆ. ౨౬; 89. పొందు. “కం, 

విద్వ,ద్వందిత నాఫుణ్యంబునం జెందితి ని న్నివ 

ఫలము చెందినపాటన్.”” భార. ఆది. ర, ఆ 

వారి. పూ.n, ఆ. 3౨. రి. చేరు. 

“క్ష బుదిమంతులం జెందండు సాతురుండు 

గాడు కశిశుకాలమునన్.” కేయూర. ఏ, ఈ 

౨౯౦. భార ఆది, ర, ఆ, ౨౨, 

చెందుగపులి. జే, వి. చిజటుకపులి; సీవంగి. (జా) 

ఛెందువ్వు. ద్య. వి సై ంభవలవణము. “సీ. ఇందు 

బింబము జూచి చెందువ్వు గలసావి యణులె ల్లి 

చాకంగ నాసవడిన.” కాకీ. 3, ఆ. ౧౨: 

౨౨౧౦ 

వెందొవ దే. ఏ. (వెన్నుగాతొవు) ఎజ్జకలువ “కం 
మీనుంగొలంకునం బూచిన చక్కని వెందొవ 

యనంగ దనళిం గలువలదొర... నీలా, 9, 

ఆం ౯ 

చెందొవచెలి. చే. వి. (ఆందొవశవెలి) చర్మ దు(డు. 

“క పొందిన నృసింవానృవనంకృ్ళం దనుసత్కీర్డి 
చేత ... చెందొవవెలియంకరుచివిశేవ నుడం 

"గన్ నరస గీ ఆ. ౭3. 

చెందొవరా. జే, వి, (చెందొవ-రా) కలువలరాజు, 

చంద్రు (డు. వబంధం శిల. 

వెందొవవిందు. చే, వి. (వెందొవగావిందుం చం ద్రుండు. 

“ఉ. ఇెందొవవిందువట్టణము చేరగ. జేయ...” 

శశాం. ర, ఈ ౧౬౨ 

చెంద్ర కావి. ద్వ. విణ. (చెందము-కావి.) సీందూ 

రమువంటియెజుపు గల. “క. చరమాద్రినితం 

బంబుల్క చెరకీనయె జిసంజకెంపునిసలం వోలెన్, 

డరుణీజనకటిబింబో, బరికలములం జెంద,కోవి 
పావడ లమళిన్* సాంబో. ౫, ఆ. ఈర, “చ 

కలయ జెంద్రకావిజవికంబలె, ,,” విజ ౨, 

ఆ, ౯౨ 
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చంద్రన్ ము, టె ప్, (నం, సీందూరమ్ం ంగసిందూ 

క ఢీ, వాతెఆ చెం చంపువాన గపరి యం 

అము, స్కీ ఆ. ౬౭. 

వెంద్రవంకలు, నై, వి. బ- ధాన్యవిశేషము. (శర 

వెం ద్రిక. వై వి, (సం, సిందూరకు) 1. కుసుంభ 

వర్భము. సల జిలంంగంల: బెట్టుచుకొ దొడలం 

'జేంద్రిశపావడ యంట మైశకడిన్* స్వా ౫% చంపదిక్ట. చే. ఏ. (ఆంపగాబిక్ట్రు మెత్త, తలగడవంటి 
ఆ. ౬6౮ 2, ఒక జూతివూలవెట్టు. (క్రీ చెంద్రిక గంత. “సి తరుణిలేనునుందొడల్ తలగడదిం 

వూవన్నె జిలంంగురుమూలు వై, . దశా, ౧, ఆం డ్తాయొ 'వెలందిగుబ్బలు చెంపబిక్సలాయె.రాధికాం 

౭2౧. పారి ౨, ఆఅ ౧౫ 3. కుంకుమపువ్వు. ఏ, ఆ. ళం, 
é జో “ట్ట _ఆఅందువయిం. చెంద్రికవన్నియసాలం చుట్టి జంళలుచేయు. జే. న (శెంవలుశ్లా వేయం) 

93 : క్రి 
ఎం. విజ 3, ఆ న స్రలౌసా,.. ఇంవమోంద కొట్టు. “క వస విచారింవక విని, 
భూహినిశేనముం (వా; తాటాకుజాబు బగ రా సళ వచ్చి పే చే లెడువీరిం, 'జెంవలు 

ee 'పవల. ౨ os ౧౧౦. 
మున్న గువానిమోందివలయము. “డా, ఇందృజు 

రాక ధర్హజున శేర్ప'డగా. శుభలేఖ నస్ “జ చెంవసరులు. దే. వి. బం (చెంపాసరులు స్త్రీ భూషా 
విశేషము. (శ. రు చంద్రిక వెట్టి... ' విజ 3, అ. క 

ఇంద్రికవన్ని. వై. టి, (చెంద్రిక చావన్నెఎ నుంకుణు చెంబట్టు. జే. ఠి (వెన్ను +-సట్టు) ఎజ్జపట్టు. (క్ష 

'వేయికన్నులం గలవేల్చుం దొయ్యలిచేకం జా రంగు గలబట్ట. ఆం. భా. ద్వి. ౧౫౮౪. 

వెంచ, చే, ది. 1. కసోలము, చెక్కి. లి. గనీ శిధిలత్వ వట్టువెంబట్టు నుగటీ యనగ,” వక్త * ఇఒ, అ 

౬లిః మొందినచెంగావిజడముడి ఛిలుకూడి చెలపువ్వు 

వెంబడి, చే. ఏ. పల్లె వాడు. 

నుండగ ఇివ్విధినిదృవచ్చు , ౪” వేం. చంచ, 9, 

ఆ. ౧౬౪. (బ్రా. సా. “చంపందలి ముది.) 

చెంవపెట్టు. చే. ఏ (ఇెంవ పెట్టు) హు 

లకి కా రా వ్యాండికొననోటీకుమ్రైలు బిగింంంచు 

చెంపపెట్టు క కే వెలుగ” చందా. 3, 

ఆ. 2౭. వొంస. ర, ఆ. ఏ౯, 

జ్య 99 కి వెందచ నంట, పాండు. ౫ ఆ ౧౩పషి ఆం “రీ శాడయ వెంబడి 
భా ది లర 5; 2, పార్మ పము, వృక్క ఆదీ 

మక రధ్వనిజునికాంప యొక చెంప గనుపింవం జీర: 

గట్టినదయా చిగరు.బోడి.” క్రీడా. వీథి అం 

ళో, ఆ. ౧౮౭. 
చెంబు. 

బిడ్డ కడుపునం బోడమిన జడచారివడి నుడి 

sey చ్రబంధం ౨౧ ౭. 

వి, (సం. శుల్భమ్. కం వ్ర ము తు, 

a ఇత్తడి మున్నగువానితో 'చేసినచిన్న 
పాత ము. ళ్ చేర గొజ్జంగిళ్రూ నీట జెంబు 

లిడుండు”” వూర, ఏ, ఆ. ౯౪, శశాంం ౫ అ 

౧౮+ 

“| చెంబుకేల. ద్వ వి. (చెంబిశేతలు చెంబువలె నున్న 

వైన శిరము. “గీ, శుంబుకలవాని నవటుకచంబు 

వాని." అము, ౬, ఆ. ౧౯. 

వెకడము = వెక్కడము, “చ. చెకడపుంగోళ్ల నొప్పా 
జిగి చిప్పిలుచప్పర 'మొన్వు శయ్యయందు, , 

ముకుందం 6, ఆ. ౨౧౪. 

చెకడా. వై.* వి. (నం. శకట సరకులు మోనెడీ 
రెండెడ్డబండి. (శ. ర 

చెకకికలాడు. దే. చ. శ్రీ" చెక్కముక్క, లొనర్భు 

గి కొట్టి కోలాసాలముం చేసీ కాలం ఛృమ్మిచెండి 

శెకకికలాడమా యుండేెచేని.” సౌ. ౧, ఆ. ౩56, 

్రీ ; చెంవకల్టీ, చే. ఏ. స్త్రీ. భూహోవిశేషము. “సీ, తోర 
మొముత్యాల శులకించుకెంపుల చెంవక ల్లీ రుచుల్ 
చిందు ద్రక్క” కలీ, శ ౧ 

చెంచబకాయ. దే. వి. (చెంప కాయ) చెంప చెబ్బ 

హు ర శ్రా) 

ంవకొవ్వం వ్ వి (చె_వ+కొవ్వ్ర చెంవవై. పుండు 
నట్టు చెట్టినకొప్వు. (కవీ న మూంపుపైం గురులు 
ట్రొమ్వడి నేయు నొకవేళ నొక వేళం జెంచకొ 
ప్పొరగ దిద్దు చెద ౨ ఆ, ౧ కళ. శుక ౨, 
ఆ, 33.౨ 

ఇెంపగిల్టు, దే అః క్రి. పెడదారి బట్టు, (వృక్క కం 
దిరుగు. (బ్రా) 

వెంచతల, ద్వ. ఏ. (చెంపగాకలు మిక్కిలి సమీిజము. 
క ఆరిమర్గ నుండు ట్రా,కోరగభం? జెంచకల 
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వెకబొకలాడు = వెకపికలాడు. “సీ, . .దీననే రామ | చెక్క_కావి. ద్వ. వి, (చెక్క శాతాపీ) బేలందారినోడ 
రావణరభనవళం, “గీ. వెండి వెకబొకలాడితి 

దుండగంపు సోంకుమూంకల జగ మెల్లం జోద్య 

మంద.” సాంబో. ఏ, ఆ. ౧౪౬. 

చెకము. దే. వివ స్రమూ మొదటిబద్దె. (శ ర చా 

చెకాచెకలు. దే. వి. బ. చెక్క_వచెక్కలు. “చ. కదన 

మపారమై బర గత్తులు కత్తులు నీటె లీటియల్ 
గదియ చెకాయికిం బడి వెకాచెకళల్తై తునియంగ 

=“ రంగా. 3 అ, ౧౯౮ 

వెకందము. దే, వి వై ప్రుణ్యము. “పంచ. ముకుంద 
బశ్రైముం గరంబు: బూని శత్రు నైన్యమంక్ , 

చెకుందముం జేలంగం జొచ్చి చింతు పింతగా 

నేన్ ల” కృష్ణం 9, ఆ. ౮౭. 

చెకుముకి. దే. ఏ. నిప్తు పుట్టుటనై జాతిని కొట్టు 
ఉక్కుముక్క_. “సీ, ఆగ్నిసాధ్దన వెేేహిలిధ 
చెకుముకి, ,, ఆం. భాం ద్వి ౧౭౨ శుక, 3, 
ఆ. రర, 

చెకముకిరాయి = చెకుముకి, (బ్రా. 

చెక్కు. చై* వి, (నం. శకలక 1. “పేడ్సు చిన్న 

ముక్క. “డ్. అక్కనకాద్రి, బి ట్టదర నంటి 

యదల్చి యొదిర్చి యవ్విభుం, డెక్కిన తేరు నెక్క 
లుగ చేసీ,,,.”డ రా, ళు ఆ ఇరా భెర 

శాం ౬, ఆ, ౧౨౬; 2 చెక్క, బల్ల, (మామిడి 

చెక్కలు, పనసబెక్కులం (వాల; లి. చెట్టుపై 
బరడు, వట్ట. ఆం. భా. ద్వి.3 ౭. “గీ. పెనువలల 

వేయుచా రవి వనికి రా వృటంచు వడి గార 

చెక్క_కై యజచువారు” దశా. ౧, అ, ౨౭౯, 

ఇక్కకొణడు. ద్వం వి, (ఇెక్క_4కొణజ్బా పశువుల 
మేనిరక్రము పీల్చునొకజాతి జంతువు, (శ. ర 

చెక్క_ పేరు. ద్వః విం (చెక్క పేరు చెక్కు 

కొణంబా, (బౌ) 

వెక్క_చెట్లు. ద్య. వి. ఎజ్జరంగు వేయుట కుపయో 
గించు నొకానొకవృతము. (శ, రృ 

చెక్క_డము. దే. వి 1. రళ్నములను పొదుగుటం 

“హీ కటకంబు చేరి" కీకటభర్త వని ఇక్కడపుం 
జొక్క_-టపు మకుటంబుం దాల్చి” పాొంచా, ౧, 
ఆ ఇరా విజ, 28, ఆ. ౧౮౯; దడ శిలాదుల 

చెక్కి_ సిననసిషీవనీ, “గీ, ,.వెంకం జే. గ్లాడపు, 

సింగ, చులను గనొన,,,సీలా, ౧ ఆ, 3.౨. 

'మొదలగువానిమోంద వూసినగారను జాచి మట్ట 

వజవెడు వీ:పున పిడియమస్పిన గుండ్ర,ని నిడుపు 

జేచెడు వలక. “శ. ర) 

చెక్క_పీడు(మె. ద్వ. వి. (చెక్క_చాపిడుజ పశువుల 

మేనిరక్షము పీల్చు ఓకజూతి జంతువిశేషము. 

(శ శ్రా 
ఇెక్కలంచెయు. డ్వం స. క్రి (వెక్సులు ప చేయు) 

ఖుండించు, నజుకు, “శా, ..ేబాలు నారాజుల్ 

గైకొని కోటలోం గొలుచునారాజుల్ తదం 

గంబు లం, 'జెళ్ళలంచేయుచో ,.. గా ,తేం 

రోసి, న ఆ. ఇ౦౧, 

శెక్కలువాపు ద్వ, సః క్రీ" (చెక్కలు పాపాపు.) 

వగులంొట్టు “డం ఒక్కు_శతాంగ మాతండు 

సముద్దతిం గైకొని మోహరించినక్ , జెక్కాలం 

చాపెం బార్జుం డది,.. జై. గ ఆ 2౨ 

వెక్క_లువాటు. ద్వ, అం కి" (చెక్కలుగా పొజు) 

“కీ తనరు దిష్షంతిదంతములు 

సెక్కలుచాణ, న్నుగ్భదం చ లు ద్రివ్వునక్కు_ 

మిగిలి.” భాగ. ౬ స్మ౦ ఏ0. 

చెక్కికొను. దే. స క్రి* (తెక్కకొను స్వార్థ 
మన సవరించు, దిద్దు. “చ. నగచుం బయ్యెంద 
జక్క_ చెక్కి_కొను వీణాపాణి ట్రార్థించెదన్.”' 

బహు, ౧, ఈ ఇ నురొ ౧౨. 

చెక్కి_పుచ్ను. చే. సః కి" (చెవ్కపుచ్చు - స్వార్థ 

మున్ఫ మెజు(గునకై చెక్కు. “చ కన 
కము చెక్కిపుచ్చిగ (ప్ర్కకారమునకొ గిరికొన్న 
వన్నియం దనరునితంబబింబమును. 4౪” విష్టునాం 

35, ఆ. ౨౮౪౭. 

వెక్కి లి. డే. వి బె. గండస్థలము. “డ్, చెన్న ణకీ 

పాణివల్దవము సెక్కిటం జేరిచి కుందునుందరిన్. 
భా. రా, అర. ౨, ఆ ౧౮౮౦. అం. భాం ద్వి 

౧౪౮౨. 

వెక్కు. దే. స. శ్రీ +. (క. సెక్కు |. దోంపు, పెట్టు 

కొను “సీ, కొవ్వులో జేక్కుళొన్న కాగిత 

మొసంగ.” సావి. ౧) ఆ? ౯౩౨. “క. మొల దట్టి 

చెజిగుం కెక్కు_చ్చు బలుదిట్టకిరాతుం డొకడుల” 

స్వాక, ఆ.౫౭; ఓ, నవరించు, దిద్దు(చూ, చెక్కి. 
కొన్ఫురి.రత్నా దులను పొదుగు,తా పటమునేయు. 

ముక్క_లగు. 



చెక్కు. 1654 చెట్ట 

“మ. అనురాధీశుడు రోవాణాచల సముద్య]| చెక్కు_డుపొజ. దే. వి. (చెక్కు పాజ్సు గడ్డి 

దృత్న ముల్ వెక్కి ర్యమ్యసువశ్ష్యైద్రి,ని మొళిం వాన “గక్కుట కుపషయోగించు ఇనువ 

'జేయ...దళా. క్క ఆ. ౧౭౨; ఓ. ఖుడిచు సాధనము. “ఉ,,..కన వారసి తె మని కూంతు 

“ఆ, దారుణవజ్రెము: దాల్చి నంతతో,త్తాన |  చేతికిం, శెక్కు_డుపాజి యాయ” శుక. 3, అ. 

తదీయపక్ష సముదాయము మ్రోడుగం జెక్కె| రఈ6౧౦0. 

నుక్కువన్.” వారి. ఉ ౯, ఆ ౧౮౮ “కా. , | చెక్కులుసేయు- ద్య. స [క్రి (చెక్కులు చేయు) 

రాజు రావలె; గదా వెక్కింతు నీకీలు శకేల్.”| నళింవంజేయు. “కా. ఘోరాపారమహాఘ వంచ 

సాం ౨, అ. ౧౩౭; రి. నళించంజేయు, “చ... కము జెప్కు_ల్ సేయంగా... ఆము, 5, ఆ౩౧ 

'ప్రా:నుడువుల వన్నెశెక్కి మహీ నూలెఆను చెక్కు_లొత్తు. డే. అ. శ్రీ (వెప్క_లుాపి త్తు) మొల 

విఘ్నము లెల్లం చెక్కి... అవా. ౧ ఆ, 6౮” 6. కెత్తు, పుట్టు. “సీ, పిదపీద వై. లజ్జ మదిం ఆ 

బొణీగ మున్నగు వానితో గోకు, వ్యవః-- వాడు నిచ్చినం జెలిమేవం బులకలు చెక్కు_లొ ర్త. స్ట 

చెంగలి చెక్కు_చున్నాండు; 7. (దేవతారూవము. భాగ, ౧౦. స్కం. ఉ 955౧. 
లను) రచించు; బిత్రించు. “సీ, జే జేలయెకిమోలం | ఇైక్కె_ము. చే. వి. ఎములయం  దుండుచేయూ, 

జెక్కినగండసెండారంబు పదమున గండుమిజు” |  “ఊ,, డేగ వడిం జని గిట్టి వట్టి మే,సించినం 

దశా ౭, ఈ ౧౮౬ గాలి మరాలగయంం. జెక్కె_ము6 జక్కె_ర నద్ది 

వి 1. ఫలకము, చెక్క. “గీ. చెక్కులు కడాని 
జాళువాచెక్కు లరయ.” సొనందో. ౧, ఈ 

రా 2. చెట్టుపట్ట. త్వక్కు_. అం. భాం ద్వి. వ్ జి 

గండము, చెక్కి_లి. “చ,. “లేజవరాలు ఇెక్కు 
గీంటీనం బసవల్పుటెలకుండు డెందమునం గలం 

గంగ నేప్పునే” నైమ ౧, ఆ, ౧౭; 4. అం, 

వి, హుండి, 

వెక్కుచెమరించు.. దే. అ. క్రి. చెక్కు 4వెమకంచే. 

చెక్కు_చెమరు. ధాం ప్రేం. బడలు. "సీ ఈ 
క్రోవ్విరులు గ్రాలు "నెలితు మైదలం చెక్కు_చెను 
రింవకున్న వాచిగురుంబోండి” విజ. 3, అజయ 

చెక్కు_చెమరు. దే. అ. క్రి. (చెక్కుగవెనరు) 
అల ము, (చూ. శెక్కుచెమరుచే) 

మెక్కువెమరుయే. చే. అ. క్రీ" (వెక్కుషచెమరుచ్చు 

“ద్వి*చిలుక నక్కునం బెట్టం జెక్కు_ సెమర్చు..” 

ద్వి వారిశ్చ ఫూ ౧౬౯౬ పం, (ఈవదము 

వ్యతిరేకమున నండి ఎంతమ్మాత్రమాను అలయక 

ఆనునర్భ మిచ్చునుు “డఉ,,.అద్దినం గల్లు 

యోధులు. న్కిళ్చింతేతేనుల్చసిల్లెడరు చెక్కువెమ 

రక కారవేశ్వరా.” భార, శల్య ౧; ఆ, గం. 

చెక్కు మ, దే. వం (చెక్కు. థా) ఉక్ముుటు (చూ. 

చెందాడు పొటు 
స 

యిచ్చియే, తెంచె నొకందు,. "చంద్రా, ౨ ఈ 

౧౦౫ (శం రం పాం 

కు 
ముగా. “కా, ,,సం, వన్న స్నేహముతోడ నీకు 
చెణీంగింవక వచ్చితిం జెచ్చెరన్.” వార ౨, ఆ 

౭క డ్ రా చ ఆ, ళం; ర్తి సులభముగా, 

సులువు గాః “సే. వచ్చెర నరంగను 'చెలంగును నుల 

భంబం్క ,4* ఆం. భా తృ వెం. 

చెచ్చెర. చే. క్రి. విణ (ద్రు,- (వెరగావెర) 1. శీఘ్ర 

చెట్ల: వై* వి* (నం. చేహ్రై) l. కీడు, “జం చవుయ 

లం జెప్పిన సౌఖ్యము, రయ అం బేప్పినను జెట్ర 

రయమున వచ్చున్” కవిజ, సం ౨౯. “ఉం, 

అతివ్యసన త్వము గల్టువారలుం, జేరువ నున్కి_ 

భూపతికిం బెట్ట యొనర్చు,..”భారం శాం, 3, 
కోజగ్యా 2. అవదా “సీ. వేటు చెడిది చెట్ట సే 

సిలు గనంగ నావ దభిఖ్యల్రై యలరుచుండు.” 

ఆం. భాం ద్వి, ౨౧౧; త. అశుభము, అమంగ 

భము. “గీ. చేటు వేట్పాటు గీచ్చాటు బెట్ట 

కీడు సేన చెడిది సిలుగు నాయం జెలంగు నకుభ, 
ము,” ఆం భాం వ ౯౯ ఓ. చేయివా_స్తము 

“గ్ల గారి _్రీనిశ్వ నాథుండు కనక రత్న పాదు 

కలం "మెట్టి చెట్టలు పట్టుకొనుచు, ఇజేంగు జెంచిరి 

+౪ భీమ ౨, ఆ, ౧6౭. అం, ఫా. దిష్టః ౧౨౮ 

వీణ. దొ హు మెంచు. ఊం దుమండు, “చ, ,, 

మోది పకింవః యప సెపు పాంటునరు 



చట 
(=) 

దనులకు( జెట్టవె హృదయ తాపము వచ్చిన 

బల్కె. దొండులన్.” భార ద్రో, ఈ. అ, 
౨౦౯. ఆం. భాం కృ. రూ 

వెట్టగొను. వై. స క్రి (శెట్ల4కొను) చేయి వట్టు 

కొను. డ్డ తనకు గలయర్థ మంతయు, వను 

రాగముతోడ నిచ్చి యర్ధిలచే నిర్ధనవ్భ క్రిః | 

జెట్రగొనియెను, యనంగ..." దశ సీ ఈ ౮౧. 

వెట్టకనము. వై వి. (చెట్ల కనము.) దుష్త్రత్వము* 
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ద ద. మమ్తాముయు. 

చెడ 

మోటు వడిన జెటెక్కి చేతులు విడిచినట్టుు 

శొకచింతానిమగ్నుండకై ,.4”వరావా, ౧, ఆ. 
గజ; 2, శటుపీరు చెప్పికొని పుడమినటు = 

త అర అం 

పెదలపేరు చెప్పి తాను కీర్తిం పొదించునట్లుం 

(వా 
| చెట్టుంద్రిమరి. దే. వి. (జెట్టుశోత్రిమక) చెట్టమోందం 

ఫో $6 న్ ళో + కోత "క, క్రమ ని మారు చెట్టుం, 

ద్రిమ్లరుతై పుట్టుండు ,.. అచ్చ. బాల. 8.9. 

క్ = చుట్రాలు నీదగుచెట్టకనంబున( బాసి పశ్చా చెట్రుకెట్లు. దే. అ. శ్ర (వెట్రు+కట్లు చెట్టుగా 

త్రాపవరు(డ వనుచు. భర. అను, ర, ఈ 

3౮౨, డాం రాం 3, ఆం _౨౫_౨. 

చెట్టపట్టలు = చెట్లాలు. (చూ. వట్రవట్టలువట్తుం 

ఇెట్టవట్టలువట్టు, ద్వః అ క్ర ల (చెట్లుపటబ్రలు--పబ్లు.) 

© మాదుల చ నన్యోన్యము చేతులుకలుపుః "ద్వి. 

బంతులేర్సడం కేట్లపట్లలువట్రి*” ఇండితా. పర్వ, 

ళోం౦ం౧. పుః 

చెట్టపట్రాలు. వై, బం అన్మ్యోన్యము చేతులు 
"వటుకొనుట, ' “గీ, జవ్వనం బఎతం దనదుశై శవము 

తో డం) జెట్రాలకును గొంత చేయ్యి న 

ర్క ఆ ౫౯. 

చెట్టపట్టు. వై. సా క్రి. (ఇెట్టశవటు 1. చేయిపట్టు, 

పెండాగు. “గీ చెలంగు శీ ఢ్రైకెష కాయలూ జేట్ర 

పట్టి. > కృషః ర, ఆ. ౨ర. నైవ. 5, ఆ. శరా 

2. ఆదరించు. “సీ, గట్టువట్రినిం జేట్టవటి చబ్టుప 
"లేలినటి చెటిని నో లుదటకవము.” ఆచలా. 3 

ఈం అ NU అం 9 

అఆ రణ ని, వాణ్మేగృవాణముు, పెండలె(శః రం 

జెట్రాప ట్రాలు = చెట్టపట్టాలు. “క ఆట్రియెడ చెంద 

వల, పట్టికలం గట్టెనట్టి వలు మెట్టిక లక్క మెట్రి 

డిని కొలను కొచ్చిరి, చెట్లానట్రాలు పట్టి ఫ్తాం 

శుముఖుల్ *” బహు, ౨, ఆ నర. 

చెట్లు. దే. వి (ఈ చెట్లు) 1. వృతము, “చ, శిల 

లకాలంబు లింగములు చెట్లు సమ సము కల్ప 

భూజముల్ +” విక్ర కం ౧, ఆ ౧౯౯ ద్వి. వరమ, 

లీ ఈ ౧౦౫౬ జప! ER గుల ము. (శ్ర. రు తే 

సఓీషధిం “క్స్ మా (కు తో ననగ వసా 

నంజు జ్ఞయాం ెట్టన నోవధ. చెవ్చంబవాను ” తం. 

భా ద్వి. విగ సాం చ టెక్కం చతుల4 విడిచి 

నట్లు = గె 

విం 

బృతనము సంపాదంచి యంమ6డ 

భృర్టుండయినట్లు. “న. ఇన్నత్లంబున నాఎద్ని లిల్లి 
ఖీ 

ఏర్పడు) వర్ధిల్లు. జం. స నినుంూర్చి చెట్టుక ట్రైను 

గాలవతిపన్వీ ప్ర ప బలించె రుచి అంద ఫాలం 

బహు, ౧, క ౧౧౬ “గీ. ఛ_కిసంయు క్రి యమ 

సోంత పొల నొయ్యం చెట్టుకట్టుచు ముని శాఖి 

నిప్రచూవ.” బాండు. 3 ఆ. gen 

కెట్లునబు. దే. ఏ. (వెట్లు+నట్లు) వెట్రునివానముగా6 

లది వానరము. “గీ, అనిన విని తొలి వేల్పు 

రాయలికిం  జేట్లునటు మొనగ్యాండా వెండియంం 

నిట్లు లనియె.”” అచ్చ నుం. ౧ర౬ 

శెట్టువు దే. వి. (త చెటె) ఎజిక, బెక్కం “ఆ. 

వట్టపండం జెట్రుపలం గవ్ని రమీంచు, కొని 

శకుంతెతతులు గూడ యంంందడె” భార. ఆది. ర, 

ఆ. రకం చివ. రా ఆ. ౧౫౩. 

చెట్టుపడు. ద్వ. అ. క్రి (చెట్టు+పడు _్షంధించు. 

“ప, ,,అట్టిరటు వినినప్ప్వుడె శెట్టువడి పుట్టిన 

కోవంబు పట్రంజాలక ,* ౪” డం. రా, ౬, ఆ. ళం 

చెట్టువిడారు.. జే. వి. (చెటు?బిడార్చు కోతి; 

'నె.,ంబల్ క,డంక నచ్చెట్టుబి డారు బొబ్బమెకం 

బ్తుపె నగ లంబుగం జబాజ వాలే, యములు వనువ 

+ అచ్చం నుం ౧౧౯, 

చెడంగొట్టు, దె స క్రి, (వెడక్ శఆడా) కా 
చేయరు. “వ. ధ్వవంబులం జెడంయగొ టుచు,.4 

డఊ రా, ఎవ ఈ ౬౧. చెడనాఊా చ, నం శీ" 

చెడక శరన దూషించు “ఉ, అప 

నిట్లు చెడనాడిన నక్కట నోరు స్రువ్వడే.”' నిర్వ. 

౮) ఆ, ౧౧౪. భారి కౌం ౧) ఈ ౧౧౭. 

చెడీది, డే. వి ఓ. అమంగళము “గీ, చేటు వేట్నాటు 

గిడ్చాటు చెట్ల కీడ్కునేగి చెడిది సీలుగు నాలం 

దేలంగు నశుభిము, ఆం. భం వం ౯౯; 2. 

ఏఒహ్య్యు అవద. ఈం ఖో దం వ౦దిః 
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వివారిణ్కి  ఆంకుటొలు- “క దినమున నురతం 

'బెయ్యెడం, జనదు చెడిపం గ న్యం వయం జనదు 

అ భర ఆను ళో, ఆ ౧౧౫ 

ఇడి = వెడిప “గీ. వెడిపెతళోం జాల పోరామి 

శీయం జనదు*” కాశీ, ౨, అ, ౭౪. ఆం. భా, 

దిష్టి. ౧౦౬. 

చెడిపోవు. చే. ఆ. క్రి (చెడిగాపోవు స్వార్ధ్థమాన) 

పాడను. “చ ఫుర మిది చూడ నింత చెడిపోయె 

నమో, ం/'భుకం 3 ఆ, ౨౬లాం 

వడుగు 

౬ ఈ ౧౨౫; 9, భయపడు, “క. మండి వదా 

తులం గొందజం చెండాడిన నున్నవారు చెడి 

పొతీర...ఉ- వారి ౫, ఆ. ౨౨౫; 10. 
మకిలికల దగు, “ఊఊ, ..దుర్యశము. , .వాజు 

లూూర్చుం చెడు మాణిబంధముకురంబులకాళిము 

పరం గార్క నున్ = ?? ఆమం. ల అం ౨౮; మే, 

ఇది తుమున్నంత మైన పుడు మిక్కి-లి,యనునర్భము 

గల దగుము'చ,,,కృతధ్యజనందను సై సై నికోవళీ, 

వాళవాళికిం జెడ న్విలీగ నారర్తి మితధ్వజనంద 

నుం డనిన్*” అము. 3, ఆ ౧౬; 12. చిముడు, 

పాడగు ఆము. ర, ఆ. ౨౨౩. విణ. దువ్హమెన, 
వెడు. దే. అ. క్రి. (క. శెడు. మ. శటు 1. ప్రతి 

కాలమగు. SAR “ఊం .లక్షీ, వావి oh చెడ్డదై నః “క, చెడుతెరు చాకొరవ్యుల, కడ 

చెందునె సోదరుం డ్రైనరుద్రునిన్- ౨” అము. ౧ పరు, మనకుం (గె ఆర్యం చేలా.” 

ఆ. 3౮); రి వ్యర్థమగు, రిత్తయగు. “కు ఆని గారం ఉద్యో. 5, ఆ. ౯౧. ర్త Dy యిం ౧) 

సంథాపరకంత్రు డై నిలవ నయ్యస్త్రంబు వ. a pg CSP) 
శృత్రుఘ్నుం చేసిన నాకం డెడంద్రుంచినం మం అడవిం గోల్పడుప్రాణి యెయ్యదియు లే 

న త ఖ్భమంబు కీశాతనూ, జునికోదండము 

శెండుగా నజికి... ప్రై, ఇఒ ఈ ౧౨౫; 3. 

నశించు, పోవు. “క. ,ఆర్జునువలని భయము సెడి 
జొమ్యనం శే యిడి నిద్రవోయె ముదితా 

తుండై. ఇ.” భార. ఆది. ఇ ఆఅ. ౬౨. “గీ నుంటి 

మచ్చెలవారికి మరుపనులకు, నెలత చాసినవారికి 

నిదుర వెడియోొ” అము, ర్క, ఆ ౧.౨౩; 

4. దొంగలిపోవు. “సీ. వెడినసా క 
నుండువాని. పట్టే యరయపలయం*” విజ్ఞా. 

ప్రా. ౨౫ భోః శ ఆ. ౨౭65. తగ్గు, త్నీణించు. 
“చ, అఆడుగుననుండియుం బదిలమె దలం'టెడు 

కాటోవ మేపొర నచ్చెడుగం డుగ తం దద్వ 

జంబుకడకుక శీఘ్ఫంబ యేతెంచె, వారి. 

ప్రొ ౮; ఈ ౧౦ దెం 

చెడుగరము. చే, విర, (చెడు. భాం lL; దువ్రము, 

దురార్తము. “గీ చెడుగరపుడొక్క యోరోరి 

నెడ్రికుక్క_*" వేం పంచ. ౧, ఆ. ౭౬3. భద్రా? 

ఆ. 3౮. ఫొ. 

చెడుగటై. దే. ఏ. (చెడుగాక జ) మాంసపుము క్క_లు 

గ్రుచ్చి కాలల్బట కుభయోాగించు కట్టి, కరాలము. 

అ సక చెడు గజ్జల గు గు చ్చిననం)జుడు మంటల 

దగిలి నెయ్యా కొటకొట వడియున్.” స్వాం ళో 

నొప్పు ర్రోక, చెడనికడంక దంచనపుంజేతుల ఆ. ౧౯ 

గం గనుకాసి దూఆంగా., ౪ ఆము. వ ఈగ చెడుగాదు. డే. సం శ్రి = (చెడుగుగాఅడు) నిందించు, 
é 

6. దురవస్థను బొందు న సంచి తార్థంబు లెట్రుమ మశసముమానం జెడుగాండు గాని హు 

వెలుంగక 

స్స్ 

నివు ,యోజసము గాల నల 

వెచ్చించునరండు వెడంటెం” విక్రం 

౧౬౯ హర 3, ఆ ౧౫; 7. చచ్చు, మరణ 

మందు. “ఆ. జీవుః డెల్తభంగిం జెడియెజినాండుం 

గాందలంచిలేని వగవపలదు మున్న. "'భొర. భీష్మ | 

౧ అ ౧౯౭. భాగ. ౯ స్కం, ౧౬౮౯; 8. 

దూరమగుల' కూ, , .ఇవాపరంబుల కూరళ దూరమై 

వయ శీ) చన శంటికిం వేవననవేవ.డ నాద సె 

సీర వేక్త్షణాం” స్వః రి అ ఇంగ ఇ రి భోః 

ఎకి) 

జాలింపం దుచ్చంఖల్కత్వేమనక్ వ ర్రిలు,,౪” 

మల్లం సిరి, రో 

చెడుగు. దే. హరె. (క. శిడుకు l. దుష్ప్రము, 

“వు. పింగళ శృ శ్రు కేశంబులంం, జెదుగుంగంప్పును 

గల్లి కా మగునీచీభావముం దాల్సి,.. 

మార్క. ౧, అ, ౨౨౮. భోం ర్క, అ ౧౫౭; 

డె, క్రూ రము. “న, ,కడుం జెడు గీపాడపా/ప 

పురు. 'భార ఆను. ౧ ఈ ౬; రీ. ధూర్తుండు, 

ఫౌగతబోతుం “సీ చెడుగు గావరి నీచు చంక 



చెను 

శేడ మలుచ చేరజ మన ధూర్తు"పీరు వెలయు,” 
ఆం. భా. తృ. ౭. ఏ చెడ్లమాట. (చూ. చెడు 

చెడుసందనము. డే. వి. (వెడుగు4-తనము.) దౌష్ట్రము 

“దం, అగ గృజుబుద్ధిమాటం ఊ్కేకొనుము శుభంబు 

మాన్ను చెడుగుందన మేలని దూత తెల్పినన్. స | 

డాం రౌ. ౨) ఈ వి౧రా 

శెడ్డ. చే. వ. (ఆడు థా కీడు. (ఉఊదాః-మం ది 
జెడ్డలు) విణ, దుష్టము. “క,..వలపు చెడ్డది 
సుమ. “శుకం. ౨ ఆ. ర౭౫% 

చెడ్డి, డే. ఏ. “మాంకాలివజకుం దొొడిగికొనుగుడిని, 

(శర వా) 

తెడ్డు, దే. స, క్రి, తొడచజచు. (శ రు 

చెణుకు. చే. ఏ. చమత్కారము, “క. అన విని శుక 
మి ట్లనియెశ్కు పనితా యేమందు దానివగలో 

త ఖ్లోశెణుకో తెలివో. , రాధికా. 3,ఆ.౧౬. 

చెత్త. శ వి, (ఈ శెత్తె) 1. పెంట, తుక్కు. ఆం. 
భాం దష. ద్వి, ౧; ద, ఎండినగడ్డిఅకులు a 

గననిస్పారపదార్థము. కల్గ సాగ్ రమ్మనుపలు 
ans నరము, వీచి జై టికిం జెత్త కలో జ్ దోచి 

వైచి... రాని సే ఆ రా (ఇట చె ల = 

er అని అాత్పర్య్భ్యముం 

చెక్తగొడుగు. (వెక్తషానొడుగుం గడ్డి ఎండుటాకులు 
మున్నగువానితోం సిననొడుస. “రీ జాం 

బోజ్జయు నునుదబ్బనం బెళ యును, జెత్తనా యగును 

జక్కం దాల్ని కుతుకమునల” వార. ౭, ఆ. ౧౬. 

చెద వై. ఏ. (సం. శిథిలీ. త. చిదళ్ ) “ఆ. పుట్ట 

లోను జెదలు పుట్టవాగిట్టవా.” బేమున. ౧, ఆ 

౭౬. “ఉ. ..వెద పట్టిన భొర్ల వుడొక్కం గాంచిరి 

॥ +” వాసీస్ట, 2, ఆ, ౨౯. 

శెదరంబడుం జీ, ఆం క్రి- (వెదరక సావడు స్వార్ధమున) 
వికీర్త ర్జ మగు, కా ఆక వడు. టాం రాలినేభూవ 

జోలి జెదరంబడియున్న శతాంగకోటి చ్యాఫీ 

లత నొంచె నారణము,...” భె. రా యు 

౧౧రౌవి: 

వెదరంబొటు, డే. ఆ శ్ర (చెదరక షా పొటు, స్వార్థ 

మున 1. వ్యాపించు. “మ వెదరంబాఆు దళ 

(నృభంజనములక శికక్ సుషున్ను ౦బునక్, 

గుదియంబట్టి. , ."న్వే, శ రర; 2, ఇటునటు 
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వెదరించు. చే. నం శ్రీ” 

ఇద 

జెదరివడంం, “వ, . ని కావిశాలలో-చన వెదరంబడిన 

చెటీకురులం దవిలీ కొజఆలంకొ కొ/వ్విదల సంచున 

sa చంద్రా. *% ఈ ౬౨. 

(చెవరు. ధాం యేల Ll. 

వెదరం జేయు, wire వరుగె త్తం చ 

“క, శదనసీకంబు గజంబులు, నొదివిన బలుగాలి 

మేఘముల దీవ్రగతిం, 'జెదరించువషిది నరం 

డున దుండై. నలుచెనలం దోలె నునజాధీశా.” 

భార కర్ణ. ౨, ఆ, 5౧0; 2. ఇెడంజేయుం 

“క ఆది యొవ్వు డనుచు మొరలు, వదటంబును 

జేసి కార్యభాగం బెల్లకొ 'జేదరించవలదు. . .” 
పార్వ. ఈ, ఆ. ౫5; 5. చిమంే మం, చింద 

శేయు. “మ...ఘోరవరస్పరే వ్రవాతు లత్యు 

తృం౫7ా చెత్తురుల్, నెడరిందన్. "భార. 

దో ౧, ఆ. ౧౮౫% 

చెదరు. దే. అ. క్రి. (క. చెదలు. ఈ చీదజు) 

1. ఇటునటు: బోవు, “పీ. ఆవెనుకను నరూషా 
శ్వాలి చెదరక చకా కృతిని బర్వునరణి తోయి.” 
చభౌ ౨ ఆ 4 “గీ తుహిన ధారా 
గవోంబిరదువులు వెదర ఆము. ౫, అ 

రాజు 2. తప్పిసోవు, “క. అది గని యూర్వళి 
నవ్వుచు; నదిరా మది జాయివంటి దనియెడి 

వులుకుం బెదనె నువమాన మొక్కటి వెదక 

వలయం వీనిమదికి, వాలీ క. 3, ఆ ౧3౫; 
ర. పాడను, చెడు. “ఆ. మునులు తవము చేయు 

చును బహిరింద్రియ౦,బుల మనంబుతోడం గలిపి 

నిలిపి, యచలనిన్ధం చాల రది గాన చారి 

మ్కనంబు: గలంవం 'దద్వ్రకంబు శదరు.”చి త రేల 

౨, అ గ”, కళా, ౭ ఈ ౧౦౦; ఢీ wi 

పోవు, దాంటిపోవు “సీ. చెప్టాక్కపిట్టయై 

చెదరిరి దిక్కుల బలు వెం బడ రాని పాట్లు జడిరి. 

సిం. నార. ౫౭. భార. ఉద్యో. ౨, ఆ. ౧౩౯. 

5. చలించు నడలు. “క. చెదరని నిజళ కీని 

దృక్పదవద్యము లాక్య నిలిపి,” భాగం. ౧౦. 

స్మ_౦. ఉం రాకి3. ఉం రా ౨౦౭; 6. కలత 

నొందు. “మ ఇది యేలళోకమొ యమేప్రరంబొ, 4 

నాడెందంబు విధా్యంతతక, చెదర చూ న్పడి 

యున్నవాండ,..”కళా. ౫) ఈ ౭౫% రం. 

రా, బాలు ఇ పొ, ౨రా వం; 7. మిజుమిట్టు 



చెద 

ఫొను, నో ఈ మెటుపుకాంతికి నాశన్నులం చెదరి 

నవి; రి. _వ్రనరించు. క్రమ. “మ, ..వల్తాజుక్ 

నుహాఘీంకృతుల్, నెదరకొ వెండియుం దొండ 

ముక వి ద్రుుచుచున్ . .. “కేయూర. ౨, ఆ 

౧౦౫౨ “*వ,**,కంకణంబురత్నం౦ంపఫుం దళుకులు 

నెదర...స్వా, 3, ఆం ౨౮ వి. 1. వెదరుట 

(శం ర); డి. కలంత “క... అవ్వనికమదిం జెదరు 
గదుర నతని కిట్లను... భో. ౭, ఆ ౧౮౬. 

ఇాదలు. వై. ఏ. చెద. ప్రుట్టలుపోయుచీమజాలి యొ కొ 
నొక జంతువు. “వ,..పొట్టకై ,., చీనులకుం 

'జేదలునకు చెలుంగులు , , ,పుట్టలకొగోరాడ, , 
స్వా, ర, ఆ. ౩౬. ఆం' భా, ద్వి, ౮రా 

ఇచారము. దే, వి. ఇ. “గీ. శెడ్డయింటి చెదారమై 
శివునికరుణా, నిష్వటిలు , + కాశీం రీ. ఆం, 

భా. ది. 9.9» 

శనురు. చే. అ, క్రి పాౌణీపోవు. “క, ఆదురుదురే 

పగదాయకు జెదురుదుళే ధైర్య మెడలి...” 
చందా. జ అం కః 

య 
కనంగ, చే. విః బాట లల (శం ర ఖు 

థాన్య'భ్లేదములు. “గ తెల్బనల్జచెనంగులం దీవ 

నరులంటీ నాంన, ళో, ఆ, O.90౮e 

శచెనంటి. చీ పి 1. శూన్యము, రిక్త. కక్ష మేను 

మృదుశయ్య సనమ నామేశనిసో:ంద్య, సగము గాం 

జేర్చిళొని ముద్దుమిగుల నిద్ర, సేయునట్టినీ విష్వడు 
ఇనంటినేలం దవవు పొందుట కోర్చిలే తండ్రి, 

నెపుమ భెరం దో. ౨. ఆ 336; 2. 

వ్యర్థము, విశ, “కా... వి ప్రా వళిమాటలు జెనంటి 

యమ్యుజె కార్యముత ప్పెనోగబేలో భోం ౬, ఆ. 
౮౪. “అనుచు పగచుకలుకు లాలించి ఫీహైది, 

యోధవరులలో సుయోధనుండు, చెనటిమాట 
"లేమి వినియెద రనిన,. భార ట్ ౨ ఆ 

౨-౨ర; ల. చైవబలము లేనివాడు. “ఆ. అఖిల 

రాజ్య 'మేలువారి నఖుం డయ్యు న్యాచెన౭టి 

భూనురు(డు కుచేలుం డయ్యి.” కుచేల. ౨ ఆ. 

౧౧౦. శుక 3. ఆ. ౧౯౨; డీ కఠినము 

క్రూ రము, “ద్వి, అని, భయంకరముగా నమ 

వామునులు, చెనంటి ప్రతిజ్ఞలు సేసిన. ..”ద్వి 

వారిశ్చ. భా. ళోంళ. ఐం. “ద్వి. వౌనంటియై 

ని న్నింఠవేసినగాధిి తనయుని ., ద్వి వారిశ్న్చ. 

1058 వెన 

భూ. ౧రారాకి* వం; ర, కుల్సికము, దున్దము. 

“ఆ మంచివారి చెల్ల మనిచి చెనంటుల్క నడంచి 

.. “అచ్చ. అయో ౬. భో. % ఆ, కిగ౧; 6. 

నీచము రుళము. *చ...హేయ మైనయి,ఇ్చె 

నంటి శరీరముక్ విడిచి...” భా. రా. ఆర. అ, 
ఆ. 3౨౯౫. గీ, వెల్లంబో యింక నెటువంటి 

వెనంటినొ లం జెట్టవట్టంగ డదయ్యంబు సేయం 

నొక్కొ.” నీలా. ౨, ఆ ౭౬ 8," విణ. ఆనవ 

సరముగాంోవ , , ,ఆక్వ్టికులు చేల కొజగినం జెనంటి 

దిరిియం నచేకఘాోేటకంబులు రూవణీన, , ఎ 

భారం ఖమ్మం 3, ఆ, ౨౩౯. 

చెనకియాడు. డే. సః శ్రీ" (వెనకిశఆడు. స్వార్థ 

మున) కొట్టు. “క, గొబ్బునం గొబ్బునం జేతికి, 
నచ్చిన కై దువులం శెనకియాడీన జెనకుల్ ౨” కకు. 

౧, ఈ ౧౮౧ 

వెనకు, చీ, శ్రీః మ ముట్టుకొను “సీ, గుజ్జు 
మామిడి చాత నోరొ శ్రసీవుగా యని చేత డెన్ 
గయ్యాళి యొకతె” రామా ౨, ః. ౧౦౦. 

అం. భా. కృ. ౧౩.౨ ర, రమించు. “సీ, ,, త ద 
శేశ్వరుడు కాంతం గామించి పనా 

సొచ్చి,గీ, వెలువం జేనకుటశై. చరించిన 'ెలీంగి.” 
వారి. ఉం ర ౬౯; శె. ఎదురొ_ను. “క* కాల 

ధ్వంనకు నాదు శీలం గాచుటకు నన్ను6 చెనకిన 

అోభారః చో ౨ ఈ ౨౭౮ వనం ౧. 

౨౬; శ్వ శేయానట్లు చేయు. “గీ, **.నర్తో క కిం 

'జేనకుచు మించందోండ్లణహాడి జల'ేఖి కు 
కోడేకాని.” దశా. ౬, అ, ౭౪. కళా, ౫, ఆం 
౬౦; లీ. బ్వేషించు, అప్రీతిచూపు. “కు అకట 
భవద్దురుచేన్మాదిక మిపు 'జేమియుం బురస్థితిం 
బర:గమి ని,న్నైకయించుకయును గుఆకిసేే యక 
యియమ్మైయిం జేనకి తలంకం డఠ:డు నెడుమదిన్.” 

శాఘవ. ర, ఆ ౪౮8; 6. కఆిచు. (దూ, వెన్కు) 
వి 1. కలియుట, రమించుట. “గీ, దినదినంబును 
గసికాటుణెకకువలన, దక్సి తీజనికమకంబు "దెవ్న 
రంబుం బాద సమకట్టి జారు డప్పాజుం డనరి, 

నెత్తుకొనిపోవ నిందందు నెడరు వేచె” పాండు. 
3, ఆ. ౭౨; 2. (గేరు మున్న గువాని తతమం 
“క్క ఇవి పులినోరులవెనకులు, ..*రాం బి. రై 

ఆ. ఒర్యా లే. పోటు, 'బెబ్బ “క, గొబ్బునం 

నం 
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గొబ్బునం శేతికి, నబ్బినశై దువులం జెనకియాడీన 
వెనకుల్ * కకు, ౨ ఈ ౧౮౧. 

చెనయు, చే. అ. క్రి ఒవ్వు. “సీ. అతిభ_క్రితోడ 
జొన్నటుకులు పిడికెడు చినింగినకొంగునం జెనయ 

ముడిచి,” పద్య. ౧౦, ఆ ౨౪౦. పండితా. 

డీక్ష. ౨ పొం స క్రిం 1. తకు, స్ప ఎకించు. 

ఆం, భా. తృ. ౧3౨; 2, మారను, ఎను 

ర్క ను, “మ ఇతం డిన్నింటిని రిక్షపుచ్చూణు 

మదం జేషార నిమ్మై రణ, శీలియుం బీనులప 

పెంటం చేసిం శేనయం జిట్టాడంగా శక్యమే.” 

భార. దో 3, ఆ. ౧౬౭. నిర్వ ౧౦, ఆః 

3; 3. పోలు, ఎనయు. “సీ. వరవంబు దప్పిన 
విరుల రాలంచుం దరుచయము చుక్కలు లేని 
వదలం జేనయల” భారం ఉద్యో. ౨ ఆ ౧౧౫౨ 

వార. ౪. ఆ, ౪౯; ఉ. పొందు, “పీ. మదురంగం 

బండీన మాలూరఫలములం చెంచుకన్యలకుచ, శ్రీ, ల 

శెనయ.” కారీ. ౧, ఆ. ౯౧. 

చెనుపరి. చే. వీణ. గ్రాామ్యము. “క్సీ _ ఇదరినెకేశ 
ముల్ వెనువరినూటలు విక్భతన్వరంబును వెలయ 

నలిని" భా. రా, బాల, ౫1౯కి 

చెక్కు, అ వెనంకు, 1. (ఎదుర్కొను “గీ. గురు 
భుజాకార్యు నినుం తెన్క_దరమె.. నరస ౫% 

ఆ. ౧౫౦; 2. (కఅచ్చు “ద అదియునుగాక 

కశ్త కకం డవాంకృతి నేటికి లోహిళాన్యునిక, 

రవములంజెస్కె ...”ఉ, వారిళ్చు, ౨ ఆ ౧౯, 

నెన్నంగి = వెకంగి, “ద. చిజుపాల బూరుగు చిల్ల 

వెన్నంగి” ద్వి. శ. సొ. ౨ ఆ రాం ఫొ. ఇ 
వం. బు ఒకజాతిధాన్యము. “గీ. గన్నెరలు 
చేన్గుకొములం వెన్నంగులును.” చంక. మాన, 

౭౬. “పీ, నాగశేనకులు చెన్నుంగులు కురుపులు 

సాం ని, మానం ౨. 

వెన్నంటి = చెనటి. 1. (నీచము) “ఊనృత్ర 
విరోధిముఖ్యు లగు వేల్పులుం బుట్టం డలంతురు.., 

పౌండరీకను, తేక వరిక భజించి తమచెన్నంటి 
పుట్టువు వీంగుకోరికన్” పాండు. ౨, ఆ. ౯౮ 

జారి, ఫూ. ౭, ఆ, 52; eo (దౌన్ట సము 

“క మిన్నక యాడుగర యిడుమో, శెన్నంటికన 
ముడిని  రాచసీం%ంబునకున్ అచ్చ. సుం. 

శన్న(టిపోవు. జే. అః క్ర" 

చన్నలరు. దే. ఆ. 

ఇన్ను 

(కీ ఒడంజడ్డయ ట్లైన నడరి సైకొనం కొచి 

ఇవ్న(టి యగుట నిశ్చేష్టం భొరయు భార, 
సిరా, ౨ ఆ. 3౦౧. 

(చెన్నంటిచాపోవుం 

వ్యర్థమగు. “ఊం మీరును ేవిచారములు మిన్నక 
చేయక సపెంపుమాజ నా చేరువ రండు గెల్పుటను 
శ్రీయును గీర్తియం ముక్రియుక్. మృతిం, 
కేరురణప్రయక్నవిధి చెన్నంటీపోవునె. ..”వారి. 
ఉ. ౧౦, ఆ ౧౨౫. 

ఇెన్నశెర్ష. దే, వి లాంగలీళ్లో. (శ రు) 

చెన్న చెఆకు. డే. వి, అన్నిళిఖ, కరిగొట్ల. ఆం. కాం 

ద్వి. ఓర 

శన్నవట్నము. స. వి. (ఇన్నవచావట్నను)ు మదరాను 

నగరము. (దామెర 'వెంకటాద్రినాయకుండు 

పాలించి శనకండ్రి పేరిడిన నగరవి శేషము (బ్రా) 

చెన్నపురి = వెన్నవట్నము. (వా 

చెన్ను, జే, విం 1. ఆందను. “మ, .ఒక్ళ్యులతౌ 
కన్వి ఇలంగి పొంగుమదికాంతత్ దీర "మేశెల్లం 

గన్నులు గావించి కుమారుజవ్వనము వెన్నుక్ 

జూచుచందంబునన్* స్వా, ౫ ఆ. ౭0. ఆం, 
ఛా. తృ. కం; 8. శాంతి, “పీ, రాణించు 

జాలివజ్రా, లమేడలడాలు కందువెన్నెలశెన్ను 

వరిఢవింవ దశా, ౧, ఈ ౨౬౨, ఆం. భా. 

చః ౧౩౯; డీ, విధము. “క. వెన్నెలం బయనము 

నడ చినుఇెన్నున...”కు. సం ౧౧, ఆ 9% 

నమోర. క, ఆ. ౨౭౭. విణ, ఆందమైసడి. 

“కీ ఇెలువంపుమేనును జెన్నుమొగంబుశై 
యెవడు ఫొడనూసె దింకం గజ్జ భారం 

దో," ౨౨), ఆ. ౨3౮ 

శ్రీ" (చెన్ను ₹అలరు) ఒవ్వు, 

“క, విన్న వృటినాండి తేల:పు వేలో కవని మెం 

జెన్న లర ఇన్ని తెఆంగల , +... నీలాం ౨, ఈ వరా. 

(ఇట ప్రవర్షింపదు అని భావము 
చెన్నారు = చెన్నలరు (చెన్ను -ఆర్ఫు “క వారణ 

యానలు గరముల, నీరడిచినరవము మురజనిన్వన 

ముగం జెన్నారంగం బద్ద నులాడెను. . పారి. 

ర, ఆ, ౩౧. 

౧6౪౫ ఆం. భా. కృ. ౭; 3. (రత్త, వట్రివ) | చెన్నుండుం జే, విణ. అందగాడు. (శ ర) 
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చెన్ను 

కెన్నవడు. ద్వ. ఆ క్రి. (జెన్నుణావడు) కోళ్ 
గలుగు. (చూ. చెన్ను వణుచు.) 

వెన్ను వుట. ద్వ. సం (క్రి. (వెన్నుపడు. ఛా 
శోభకలిగించు. అలంకరించు. (శ్రా 

చెన్ను మిగులు. జే. అ క్రీ (చెన్ను మిగులు ఓ వ్వ. 

“సీ, వికటాంపీరుల వ్రకటావహమిక మాన్నుచిక 
టారిపొదలికల్ చెన్నుమిగుల.” శళశాం. ౨, ఆ. 
౧౬ 

చెన్ను మోజు = వెన్ను మి'పలు. (చెన్ను + మోలుఒవ్వు 

“క్ల చేత శుమైననై దువు చెన్ను మోజు.” వారి. 
ఉం ౬, ఆ 3౪. 

చెన్నిసలారు=చెన్నారు. (వెన్ను +ఎనలారు జివ్వు 

“ఊం కృన్నన జీన యన్నియును శైకొని యే లెద 
సీసవాయు లై, జెన్నె సలారువీరు గతవేస్టత నల్చెన 
దూలి పఫాజంగన్* వారి, డొ, ౨, ఆ. ౧౨౮ 

వెన్నుందనము, బే. వి, (వెన్ను + తనము.) ఆందము, 
సానను, “పీ, వెన్నిలపులుగుల శెళ్నుందనం 

బుతోం జ్య క్కాం౫ ఖేదంబు చాల మింకె.” 

కాళిందీ. 3, ఆ. 3౯. 

వెప్పించు. జే. స క్రి. (జెప్పు. ఛా. ప్రే వెవ్చం 
కేయు. (శ్రా 

చెప్పిచూచు. చే. స. క్రి. (చెవుల చూచు స్వార్ధమున) 
ఇవ్వం “ఫీ, చెలులతో వింతయుం జెప్పిచూ వెద 
నన్న సిగ్గు నాచనవులు ఇెల్లసీదుోో వక్త ౧. 
ఆ. 

చెప్పు. చే. న, శ్రీ (ఈ చెవ్వు) 1 వచించు, 
బలుకు (దీనిది కము (పాక్టనాదులయుదు 
వికల్పముగా లోకించు. “చ, ..కారణం, బనుల 
చక్క యేమి చెప్రమయ్య వినం గడువేడ్క 
యయ్యెడున్ =” భారం ఆది. ౧, ఆ. ౧౨౮. 
స్వా. ఆ ౯౧ 2 న్తు తించు, 

పొగడు, “చ విరటుండు నిన్ను చెప్పు" బది 
వేనవ్రరముందటం జెవ్టు బాహు,విన్ఫుగితు(డు 
కర్వశాలి,,.అనుచు,, భార. విరా. ౪, ఆ. 
౭. “గీ, నన్ను జీం జెప్పకొందునే యొన్నండైన, 
నాత్త్యసం నుతి పౌరువం బగునె ఇెపుముో భార, 
ఉద్యో, బీ ఆ. ౨౬౪ రె. (గ్ర,ంథాదికము 
రచించు “క, విజ్ఞానేశ్వరము జగతి వెలయలోం 
జెప్పెన్ లో విజ్ఞా. వ్యవ ౧౫౨. “ఊ, .,సీ విం, 

౧౨౯ 

౬ 
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బద్యము చెప్పకుండినను, , “వరమ ౨, ఆ. ౬8; 
£&. ఆజ్ఞాఏిం చు, నియమించు. “గీ. చాలుం 

డీకండు మీమోంద భక్తి గలడ్కె చేయనా 
వీడు నులభు:డై చెప్పినట్టు.” కానీ, ఈ, అఆ. 

౧౫ చై. ర. ఆ. ౯౯౪; ర్, తెంపు, ఎఆీ:1ం చు, 

“వ ,, శేరళభూరమణంండు కళావూర్జకడకు. , 

కౌర్యంబుకొలంది నెజిప్పద మని వెప్పించిన. , +” 

కళా. రా ఆ. ౯౮ చే. ౧ఆ ౧౩౮. ౬. శే, 

మాట్క పలుకు. “గీ, సారసంపార మెల్ల నిస్సార 
మేల, చేయచెత్తెము వలదు నాబెవ్వు శయం” 

క, సం 8, ఆ ఈం; డిం పాదరకం “ఆ. కాలం 

జెళ్వలిడకక కదలరాదలొ వి, ఫు, ఈ, ఆ ౨౪౫. 
ఆం. భా. ద. ౨౯౮ 

కెచ్చునుమాటం. జే. వి, (చెప్పుపుశానూట) అనక్న్టము 
వొః వాడు చెపుడుమాటలు విసి పెడినాండు. 

చెవ్దూకట్టం చే. ఏ. (క చెప్పుటట్ట! సోధాదవిశే, 
పీ చెప్పుక ట్రనంగను జెలంగు గోధావది,,,” 

ఆం, ఛౌ. ద్వి. ౬౧. 

చెను. దే. ఏ. వెమటం “గీ. ,, స్వేదుమునకుం జెముట 

యనం జెమట యనం చెల్లు.” వేంక.మాన.ర ౫. 

చెమట = చెను. “సీ. చెమటతోొల్కరివానచే నంకు 
రించు కందళ్గములభంగి.,4.”'వరావొ. ౪, ఆ, 

౧౬౨. “గీ, నతత బవు౦ధరత వరి శ్రాంతి 

నొంది యున్న వనపాలదంవతు లోడల నున్న, 

చెవుట లల్జన( బాయంగ. , వ్మికృ. ౧, ఈ 

౯౫. ఆం. భా, వ్ర ౧౪౦. 

చెమటకాయ. డే. ఏ. (జనుటటేకాయు చెమట 
వలనం గలిగినపొక్కు (వాం తాం 

చెమటకోేక, చే. వి. (వమటగాకోకు చెమట పొంత, 

ఒకవిధ మగు వేటసాధకము ''ఆ. అచటం జెకుట 

కోక యమరించి కుడిచేకం, గడిందిడేగం బట్టి...” 
ద్వా, ౧, ఆ. 3X. 

చెమటగొట్టు. దే. విణ. (చెవుట+- గొట్టు చెమటవట్టిన 
వాడు. (శ. ర 

చెమటపట్టు. చే. ఆ క్రి. (వెకటశ-వట్టు.) చేహము 
నందు చెవుటకలుగు. (వాం) 

చెమట పొంత. దే. ఏ. (చెమట పాక వేటకాండు 

'జేన్మవా, లుటకు మణికట్టునకు కట్టుకొను గుడ్డ, 

(జా 



చను 

చెమటపోయు. దే, ఈ క్రి. (వెమటశేపోయు) 
చెమటకలంగు: (వా 

1061 చెవు 
అణాష్ట్రే 

డొల్ల కళొనంబు కదురు చెమిక, నూలు రాట్నం౦బు, 

ఖమ. వాంన. 9 ఆ అగా, 

= 
చెమటియావు. దే. వి చిత్ర వర్ణము గలగోవు. న కమ! డే. వి. బట్ట శీసిననూలికంటె వేజురంగు 

భా ద్వి. ఎలీక..లీ* నూరితో చేసినబట్రఅం చు. (శ్రా) “ద్విం వద్దు 

చవమరించే. చే. అ. ర * చెనమురుచ్చు స్వేదమక+ j మొగంబులు వలి పెంపు: కేమికే, బ ద్దైలం గూర్చిన 

దగు. “క అవెమరించుట నమ్మ యీభెమరిం | వచ్చడంబులును*” వండితాం పర్వ. పంల ఫొ, 

చుట భవాని...” వార ౨, ఆ. ౧౨. “కీ చెను | చెముడు. వై ఏ. సింహుండముళ. (నం. సేంహుణ్ణాః.) 

రించి యున్నచో, జిగురుటాకులం గొంది 

జోయ్యన విసరుదు రుత్చహించి.” భాగ. ౧౦, 

న్యం. ఫొ, ౬౦౯. 

చెమరు. చే. అః క్రి. కరగ ద్రవించు. “నీ చెకట 

న స్తరిబొట్టు చెమరి ఫాలముల్నపై నలకంబులక 

వింతచెలువు చెలువ.” ఇస్కబి ధ ౧౯౭ఏ.|1 

చెమట. “చ. కెలుగుం బయంట దూల నును( 

జెహ్క_ల లేకెకు రంకురించ...కవిజ, ౨, ఆ, 

౨౬. "సీ,.,వెమరించె దుర్గ లేంజెమరు నొసలు” 
పాండు, గే ఆఅ 300; 2. చెనురులాకి. 

“సి, చెమలపో తెదురయ్యెం 'జెనురు చాబెనః 

జూమె.,. ”ఉరాం౬, ఆ. ౨౩౫. పీ శకుం, 

౧ ఈ ౧౨౫. 

చెమరుయగాకి* ద్వ వి. (చెనురుశకాక్సి దోణ 

కాకము, ఒకజాతికాకి, “న వెమదం కాకి 

నొకబోయ కదలం?నీక వైఇె పార్వ, ఇ ఆ 

౬౬+ “క. చెమరుంగాకిం గని వై,చె మరుద్వే 

గంబు జేగం జేలొని,...”రా, వి 9, ఆ. ౬3. 

అం, భె, ద్విః ణా, 

ఇెమరుంగాయ = చెవుటకాయ. (బ్రా) 
చెమరు(బోతు. చే వి. (చెనురుశౌపోతు) 

గాకి. “గీ, వెంక వలజెక్క. చూపెను 

బోరు” తవతీ, ౫ అ ౧౫ విణ. 

చెమట గలవాండు, (శ ర 

వెమరుమే, దే. అ. క్ర" చెమట గల దను “చ,,, 
వంచెమరిచి తంచు.,.” సూరి, ౧, ఆం ౨౫ 

చెమర్మా.కి= చెమరు. గాకి. వేంక. తిర్యం ౧౦ ౩౨. 

చెవుర్చు=చెమరుచు. “చ,.,అ,వ్వనిత చెమర్చు మో 
మమృశపవర్షి నుధారబింబము,,. సాంబో. 

౪ ఆ ౧౪౧. కళా.-39, ఆ. ౮౦. 

వెమకఎ.చే, వి బ. చేయునపుడు తెగిననూలు ఆద. 

ఇెమరుం 

'జెమరుం. 

మిక్కలి 

“న్స్ శెము డన డెను డనం చెలంగు సింహుండము 
=, అం, భా, ద్వి, ౬ 

చెమ. చే. వి 1. కడి, అర్ద క్షము, “ఉ,,, శ ది 
చంచ జ్ఞరఠాహీకంచుక ము బాయమడుంగుల 

నొ.త్తె( జెమనీ,రుజ్జగిలన్ Was స్వా స ఆ 

౫౭; 2. చెమచెట్టు (చూ. చముకాయు) విణ 
ఇ టి వాళ 

తడియైనదిం “జ, ,దోయం జ్పిడ్డంచు జవాది 

భూపికమ యందుటకేక్క_ విదుర్చుం బూపవుం 

జెమ్మంచు. ..” ఆము. x, ఆ, కి 

చెమ్మకాయ., డే. వి, (చెమ4 కాయ ఎనిమిది మొదలు 
వదియంగుళముల పొడువుగల యొకారతి 

చిక్కుడు. (బ్రో) 

చెమగించే, జే, నం శ్రీ తడి వేయు, తడుపు, క 

అని జావ వారి ధారుల్లనుదోయిం జెన్లుగింపంగాలో 
వేం. పంచ. 3, ఆ. ౧౦౩. 

కళ చమగిలు. చే. అం శ్రి ఆర్ట్రకుస. చ, చెమ్తగిలు 

చెక్కుల లేటలు ముద్దుమాటలున్*” ఉం రా, ఇ, 

ఆ, ౯9 

£5 చమగిల్థు 9 వవ లా. చ, ,చిక్తజూదేవాము చెమ 
గల్లా” రాధికా. 9, అ. ౧౦౭. “పీ, 

సింధూరతిలకంబు వెన్సుగల్ల.” స్వాం ౧, ఆ. ౫౦ 
చెమ లం ణే, వః స్వేదము, క ఠి + చిలువ బిలువచె,మట 
3 6 
లొడలం గడలుకొన,..” ఊ రా, ౭, ఆ ౧౨౪% 

కం శకం. 3, ఆ 3% 

హం దే. ఆ క్రి, (చెమ్తగాడాజుకు) చెవు 
గిప్లైం క్ బహుళజలప్షవ మాన దృుహీణాండము 

చెమ్మయురికి రూ చూర్కూవిఫారహితతం. గాటుక 

పట్రైవు, స్ట వ ఆ, sey 

చెమ్తరించు = చెమరించే. “మం తను వాద్యంశము 

వైమ్మరింప భయ గాద్దద్యంబు గాన్నింక,,,”” ఉం 

రా. 3 ఆ ౨౮౮. సా, ఏ, ఆ, ౪౦. 

కట కుషయోగించునూలుముక్కలు, “గీ గంబ|మ్మరు ఇ చెనురు (చూ, చెమ్తరించు.) 



_ వెయి = చెయి వై 

చెయి 

వి (సం, శయ). క. కెయిం 

ష్. చెయువుల సాకిరికుజ్జి:డు. 
లి 

1, వా స్తము. 

1662 చెర 

wae భగ. ౧౦, స్కృ_౦. వా. Ya UE 0, విలొన 

చేస. (చూ, చె యర) 

నెతో "మొగిడ్చీ న ల! చెయ వులసాకిరి. ద్వం వి (చెను ప్రల + సాకిరి) 

అచ్చు యు. ౨౨౫. 

జెయి వేసీ వనిత నగి; దశా, ౭, అ. ౧, ఆ 

దికోర్మా 2. వా స్తము, తొండము. “సీ. గొవ్పడుగు 
మెక మేను చెయి గలమెక ము. వంక, లిర్భ. కం. 

‘క్ట "కేకులు శంకు మయి 32 న 

యం, 3౬౨; ర. కెండుమాూరలకోొలంది. (శర 

చూ. చెమ్యాడు; క, శక్తి సమర్థత. కన్ నా 

మెంయినిం జూడు నటు వెన్సం వచు సకల 

పర్య. ౬, ఈ ౭0౦. 

ఇయంసా:ఃమే. ద్య ఆం శ్ర" (వెయి మాచు 1 

చేయిచాంచ్చు; 2. ఆరించు, కోరు. “చ...ఇబ్బి 

నరువామి త వంశ్యుం డొకచి ర్తరినై వెమిచాంమె: 

గామినీ, వ్యసనపరాయణుం డెణుంగునా నిజ 

శారవవై భవోన్నతిన్ *” నుద. ౫; ఆ ౧౫౬ 

(రెండర్భములకు నిది యుదావారణము.) 

చెయిదను. "వై వీ. కృత్యము, వని. “క. 'కానిచెయి 

దములంసేయక +” భౌర శాం. ౨ అ, రం౬. 

“క, .ధూ ర్రగోపాలుడు చేసినచెయిద మేమి 
సెహ్పుదు,.*” పారి ౧) అ రజ 

వోంజది = చెయిదము. “ఆ. శర్మునగవు లోకగర్జితుం 

డగు దున్న, సేనులెయిదికంటి. శిఖయపోలె స్ట 

భార ఆర, ౧, ఈ ౧౩౯ 

వెయిపట్టు. ద్వ స క్రి, (ఇెయిశివట్టు)ు | 

కాపాడు; 2 "పెంద్రొడు. (శ్రా) 

చెయిమించే. ద్వ, అ. క్రి * (చెబు!మించుు) 1 
గొప్ప వాండగు అధ్ధిషోడను. “కీ, శనకుం జెయి 

మించునట్టిండు ధరణి లేనిఘనుండు. , ,” చి కృభా, 
౨ ఈ ౧౦౭; 2. వళము దాటిపోవు, వ్యవ: 

చెయిపిం దినతరువాత జేమి చేసిన చేమి లాభము. 

వెయిమోయి ద ఆః క్రి. ((చెయిగామోజు) l. 

'చేతయగొట్లు. “ఊ,,, మేలముతోడం బి బిల్ని చెయి 

మాజెద నంచునొ వేంకటేశ్వరా” (తాళ్ళపాక 
వెం) శృం, శ ౧౦ క 2 వశముదాంటివోవు, 

(వ్యవ, 

చెంప. జ విం ld. పుసీ కార్యము. ఈమ rey 

వలి సెయుతిణజీక విధాంకింణిక చెన్నా దు 

(గ్ వెయి +శోనం 

చెమ్యాడు. జే, అ. శ్రీ 

వెరమం చే. వి చా సాపుటము. 

కర్త సాక్షీ, సూర్యుడు. కళ్ళ శైనంనులసాకిరి 

కుజ్జందు, నెయిదోయి మొగిడ్చి = 

యెంః ౨లి ఏం 

అచ్చ. 

కెయినము. “ఉ..,భయం౦ంవడక మదీయ 

బలి రమించిన కి ంచువెయమురల్ ల ఉా, 
జాజ్ ఫల య 

రా. ౭ అ, ౩౩3౬, వారి. భూ. ౯, అ. 0% 

చెద్దు = నాయిని. “నోటకము., . ఏరెదద ;దక్టితే యంబు 

గనుం జెడందిన్నది సూ సూ,చితె నక్కలు దైవము 
92 క్రీ 

చెరు .గటా. భార త్తి 

(వెయ్యి+-కడు.) కెండు 
మూరల కొలది యగు. “క. శయ్యాగార సమావ 

ని;,కాయ్య్యాజిర ర చికరక్న ఖ చితవికర్థిం, జె 

యా్యాడు రర్నకంబళి నయ్య్యూదవసార్వ భౌము 

నయ్యడ నుంఇెన్.” బహు. 3, ఆ, లిం 

ఐల, అ, Oరనీ౧. 

చెయ్యి. జే. వి. (క. శెయ్యి) 1. చేయి వా కార 
స చేర రాం చెల్బుం pee జెయ్యిః బట్ట.” 

పర్య. 3, ఈ. ౬కె. అం. స మాన. ౨౧; క్ 

తొండము, “క చెయ్యి. గలమెకపుబారుల, 

బయ్యరవడి గల్పుజక్కి_పదుపుఖనిడి. , ,” 

బాల. ౧౯. 

ఆచ్చం 

చెయ్యివివ్వుకొల. పు. ద్వ- విః (చెయ్యి? ఏవ? 

కొలుపు) నమస్కారము. వేంక. మాన, ఈ౭, 

చెన్ను ౨ చెయంవుం "సీ 'క్రియుస్పలం 

చఛాండవులకు: చి గలయట్ల యుండుదు గాని 

“44” భర ఆది, రా ఆ, ౨౧ 

చెర దే, వి. 1. శ్రీను ము?ాం బోవుటయం దగుధ్వని 

కనుకరణ ము ర్ 2. క్రీ మ్రక, (చూ, చెరచెరణ); 
ర. కోపొదులం దసధ్యనికను కరణమా. (ట్రా) 

పలుకుల 

చెరచెర, జే, లః విలా, చెచ్చెర, శ్రీను ముగా, ఆరి 

కు, వ, సస. 

కెరవ, శ. వి చెక్కిలి. (బ్రా, శర 

“గీ _ _వా,సీశాబిలం 

బు నూర్చుల గడలుకొనం*6 జెరమ లాక్య 

లావు, నొత్తి,,,” భాం గర... 

హి :ళ్న్చ = భారవి స. (మా -)టిమ * 

౮౬౧ ద్వి, 
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శెరలాట. డే. ఏ. చెరలాడుటం “ద్వి చిలుకలు పిల్దులు 

చెరలాటలాడు.' వభు ఈ, ఆ౧౩3౧ పొం౭.ఇం, 
లో 

శెరలాటము = వెరలాటు “సీ. తుళ్లాటగొండ్లి కాయ 

దోంచును శ్రీశాఖ్య యది మిిచందగుం జెరకాట 

మనగ” అం, భౌ, వృ, ౧౮౦. | 

చెరలాడు. చే. అ. క్రి (చెరలు4ాతకు) 1. ఎక్కు. 
వగా ఆకు, “ద్వి. పురము కోవలనుండి పులుంగులల 

ఇట్టి. చెరలాడుచును బోయి చిత్రాంగిం జాటి." 

డిఏ. న్ సా, ౧; ఆ, లోగా ఖా గ వరి, “స్తీ, 

జి 

సాయకములు పదాజు సెవిన, .. "భార ప్రో 

ళో, ఆ ౧౫; 2. పువ్వులు మున్న సనపి, కూర్చు; 

సంఘటించు. “సీ. చెరువంగం గలిగె: బ్రొవ్విరి 

పురారాతిక,.౨'సాంబో, ౧, ఆ. ౨౦౧. నష 

రో ఆ ౧౬౧; లె. దువ్వు దిద్దు. “ఆ. ఎజక 

లాయ్యం జక్క_ం జెరివి మో మాతేంచి, కౌంజా 
కక్కరలశు గదియ వైచి ద్వా ౧, ఆ 

౨౩౫; ఉ. దోంపుకోొను. చ విట్టుల్కి గట్టురా 

వట్టీ, దొట్టినఖీ3ం జేవులం జుట్టనవ్రేళ్లు చెరివి 
గుంజమంటపకుటీ కో డమధ్యంబున నాఖుకో, 

జెంలాడునడవిపిల్లి” కాకీ. ౨, ఆ. ౪3; 2. 

వ్యాపించు “క్రీ చెస్క_టద్దముల పై: జెరలాడు 

నప్పుడు కప్తూరికావత్రకములం బోలె” వైప. 

౬, ఆ. ౧౦3. 

_ వెరలు, దే. అ క్ర" ఉరృహించు. “ది, చెరలుచు 

గోవాక్య చేసినయూర,..”” బస ౭, ఆ. ళం. 

వం, వి. ఉత్చావాము. (చూ, చెరలుకొట్టు.) 

కొనియి.” నీ, .. ఛేరినథణధణం ధణల నపుడు.” 

దకొ. ౨, ఆం వి. ఓ, దోపుడు. “వ.., 

మలయానిలంబు మలరుంవలుచని ఠావులకు 

వలయుచెరువులు సెరివి,,.డా వారి ౫) ఆ 

౧౩౬; 2. (నం, సరః) తటాకము, “రగడ, 

చిన్ని చెందొవలచే* జెరువులును దొరువులునుల” 

రాఘవ. ౨ ఆ. ౬ 

చెరువుకోడి. చే. వి (చెరువుచౌకోడి)  నీటికోడి. 
చెల ట్టా. య చ సం. ఊక్స| “శ్చ ,గొరవంక జక్క_వ చెరువుకోడి” హంస, 

4 ల కన్న లం గదల్సినం ఏ), ఆ ౧౨. 

చెరలి కురు మీళ్నులపై: చాబుచిలుక వెర్తాట = వెర్తాటముం టయ లేళ్ల చెర్ణాట రంజిల్లికు 
వారువంబుల,,, శ్ర్రీ59* ౨ ఆ. ౨౯౫ వారులును,,..” కళా, 3, ఆ, ౧౦. 

చెరవ. వై. వి, (నం, చరుక)  వెడలుపుమూతి ్య ఛెర్దాటము. దే. వి, మిక్కి_లిఆడుట. “డా. , , దొనవుక్ 
పాత్త ము “గ్గ, ఇలం జెరవ మూయ మూంకడు (తి పి చెరాటము చూపి...” ఊం వారి. 

ధా 

గలదు గాక, నోరు మూయంగ మూడు డెందు క హా 
లను గలదె” సా, ౨, ఆ. ౨౪౯. ఆం భా. చెర్వు = చెజువు. “క, ,*చెన్వున నూనియ నెరసిన 

ద్వి. ౨౦ గే, కి య...”సాంబో. 3, ఆ. ఏ౬. 
లు/ 

చెర. దే, వి మట్టి; కజ్జి మున్నగువానితో: చేసిన చెల. వై. వి, (సం చార క. సెజె ఈ చిక 
శిల్పము. అం. భా, ద్వి, ౨౯౬ గ్ కారాగ్భవాము “నజకుట యర్లము నోను 

వెరిక్సి, చే. హ్. ధూ ర్హుండు, “కీ చెడును గావరి టయ, క. నునుచుట. , + "భారం శాం. ‘9 

వీచు రిక కేడ ములుచ,. ,””ఆంః భె తృ, 2. ఆ. 3౨౭౬; 2. బంది, ఆం. భౌ ద్వి. ౨౨౫ లిం 

చెరుగు. చే. స క్రి, (ఛాన్యాదులు చేటతో నిన్నే దాన్యము, “చ యోభధులం. బజివజిచేసీ వేలు 
(రీ పించు. “సీ, చేట వైకొని యాష్ చెద నని సృలపూలి నుధాధన మావు తెచ్చి వేచెజ యుడ 

9? 

చెరువు. యు. చే న కీ, (ఈ నెదక్కుంక, 3 యా టన గ ముల్ వార. ఊ ౮ా అ, ఈ౭8; 4, నిర్భంధముం 
చెరు.) శ. గుచు, టు, “చ కరమున ఆ) పము నా “ఊఉ, నీచెజం బాసిపోయి రజనీచర చ, క్రి భజింప నున య సెన్న ఇష శరూలమునం గ్రమ్తామెజు౨గులు శతు సైన్య 

భ్రీకరిములు గా గజాశత :ధీట కాయము లం సుది 

గ్రుచ్చిన ట్టు గాం జెరుపుచు ,. .” భార, ఫివ్ష ఫలం 

ఆ, వ ఈ U శ్ ! క్ర తా క కృతిపర్హ యొడల సాక్ళళి భిశ్త 

4 "అము, ౬ఆ రగ; ర బాధ, “నీ చికు 

ఛ్రాలాాదవ్లు చ తిటయీనీ కోయంతు చెజకుం 

బా లౌఎబినే చిగురు. బోణీ,” విజ, ౨, ఆ. ౧౯౪ 



చెటి 

చెంగు. జే, నిం (క, నెఆంగుం గ్ కొంగు, బట్ట 

యొక్క_అఆంచు. “గీ. అవని గంపింవ లలికెపీ తాం 
బరంబు, శెజ గు దూలం జ.కా,ంశులుం దుఆ 

౫లింప.” భార. భీమ. అ ఈ ౧౫౫ “చ అని 

కయంం. బట్టుంబుట్టము శెజుునువులుం గయి 

యుస్కింబేసీ.. చైవ ౬ ఆ ౧౩౧; 8 

కొస్క చీరకొన, “చ, పుడమిళెఆంగు లెత్తి యట 
బోరగిలంబడం ద్రిస్సివై తుమోం” రామా. ౭; 
అ. ౫౪; 3. వస్త్రము “సీ, _,వెఅంగుముట్ట 
దనుచుం జేందు మటపుో చంది. ౧, ఆ. ౬%; 
కీ, భాగము ఖండము. “ఆ బలభ్గరంబుచేక 

భారతవర్ష ంప్కుటుకి చెఆ(గువెకా చియంన్న దిక్కు) 

వడగ లారగి శేషఫణికి,, రామా, ౭, ఆ, 
ధల రం వైపు దిక్కు, “క. నాలుగు చెజంగల 

జేలయుం భాలింపుం డంచు,..ి భాగ, ౯ 

న్యం, గేరాగి వేంక. చేవ ౨౧. 

చెజి:గుమాయా. దే, అం క్రి. (చెజంగుగామాయం) 
బట్టమాసినదను, ముట్ర్టగు. “గీ, చెఆ(గుమాసిన 

మూన్నాట్ల!గ్గుతోడం బతిని లోకనమార్షంబు 
వరివారించి.”” కారీ. ౨ ఆ. ౭౨, “గీ. జిగురు 

కొన్న రజస్ఫూ ర్తి: చెజగమాసీ.” కాళ. 3 ఆ. 

ఏ౧: 

వెజకడము. దే. ఏ. (వెఆకుఅడము బెల్లము."సీ. 
వడిం బెట్టి తోం జెజకడము సా.బొా లూన్న జేలంగు 

నంచారంవుం జింతపందు.' అము, 9 ౨౯ ౯౭. 

చెఆకు. దే. వి. (ఈ చెరుకు 1. ఇకువు. చెజకుళీ. 

“క, వెజ కొకటి కలుగగా మరు.వెజికుక్ 

తిలోనైలె మనుచుం జెజకులగమి “స్కేకలీం గలు 

గానుంగులాడుదు, రెజీిగి ట్రజల్ సుగుణు లన్న 

రేంద్రు,నివీట ” రామా, ౧) ఈ ౧౨౭. ఆం. 

భా. ద్వి, ౭25; 2. సంటచెజకు, క దె, (ఈయర్థ 

మున నిది 'వంటి” శ్రూర్ష్టకముగానే యుండును.) 

వా = వంటచెజుకు ఒళఫుట్టి కొని కెమ, 
వెజకంగబ్ద. దే. ఏ. (వెజక+-కటజ్ర) ఇకుదండము. 

(వా 
చెజకుంగోల. దే. వి, (వెజికోజకోల)ు చెటికుగడ. 

“ఆఅ. మటీయు నట్టి ప్రమానపుం గింక తుల్, 

వితీచి ఇెజకుంగోల విజి చినట్లు 

ముండ, + భగం శ స్మంం. 9 ఈ ౧౪6. 
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బాధ పెట్టు వౌజచెఆలాదు. చే. ఆ, 

చెట 

ఇెజకుందీంగె = వెజకుంగోలం, (వెజకషతీ గ్ర) “కం 

చేగానుంగాడు వెజుకుం, దీటెరనంబునం బురారిం 

జేల్చక గుడువన్ *” వార. ౧, ఆ. ౧౮ 

చెలక పందెము. చే. ఏ. (వెలకు వంచెము వం చెము 

చేసికొని ఇెజకుంట్ఞలను విజుచునొకానొక 

యాట. “గీ పికిలిపిట్టలం గొట్టాటం బెట్టి చూచు, 

దిట్టతనమునం జెజకువం చెంబు లాడు.” కవల. 

క్క ఆ. ౯ 
వడ్డీ వఎవెజకులవంచెము = చెజకువంచెము. సె. వామన 

గుంటలు వడింగుప్పిగంతులు చెఆకులవంజామర్ 

చిముణాయి.” హంన, 3, ఆ. ౧౪౬ 

వెజకుపాలు. దే వి, (చెజక పాలు చెజకురసము, 
“సీ. విరివిమయై వెజకుపాల్ వెల్లువ వా ఖెడిక్రమ 
మున నాలావగతులం వెలయ.” ఉం రా, ౭, అం 

౧౬౦ 

మెజకువి లుకాయడు. బే, ఏ. (చెఆకు +విలంకా.డు) = 

ఇతుధన్వుండు = మన్శ్మథుండు- “గీ చెఅకువిలం 

కానిచారికి వెఆచి నీదు, మజు;గుం జేరితిం 

జేవట్టి మనుపు నన్ను,” విజ, ౧) ఆ. ౯౩. 

చెజకునిల్కా(దడు ఇ మెటకువిలుకాండు. “నే ఎబ్బె 

అీకము లేక యేలంచునున్నాండు చెజకు విలా 

నికి చెక్కి. నాడు.” డం. రా, ౬ఒ, ఆ. ౨౦౦. 

శెఆకు విల్తుండుం జే. వి. (చెజుకుగానిల్తుండు మద 

నుండు, “సీ,..బెలి సీక వళి యగుం జెజకు 
విల్తుండు...””ఉం రా, 3, ఆ. ౧౦౭. 

కెజగొను. ద్వ సం క్రి (శెఆ+కాను) చెఅవట్టుకొను. 
“గీ, నన్నుం చెజగొని గంధ ర్వ్యనాయకుండుం” 

భార. ఆర. ౬, ఆ. గా వారి ఉ ర, ఆ. ౪౨. 

చెజచే, దే, స్నక్రి. 1. (వెడంజేయువ్యర్థము చేయం 
“వ, ,.అయిన మొవచనంబులు చెజవంజాల, , 

వారం ఇ అ. ౧౧% (మానభంగముచేయం 

“క, అకనిపొౌరుగింటియంగన. . .వెజవం గోర్కి 
తీగల సాగన్.” కేయూర. ౨, ఆ ౨౧. 2, 

(కగ్లించ్చు“వ, , ,పలుకంబండిన మా రేడువండ్ల గా 
రాము శైజచు గబ్బినబ్బలు ను” వార. 3, ఆ. 

ఒలీ 5 

క్ర" (చెజశెఆలు"- ఆదు) 

కోవముచే మండివడుః (శ ర 
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ఇజదెచ్చు, ద్వ. న. క్రి. (చెజశతెమ్చు బందిగా |చెణీ = చెయి. (శ. రం) “వ, ,.అ౦క.  , ధృష్టశేతుం 

తీసికానివచ్చు గత్తె .ధథరాకనూజు డు, శ్తేజిత 
శక్తిం దొల్లి చెఆదెచ్చినవారి 

ఛా, త్రీ జనమాన్యలన్ . . భాగ. ౧౦, స్కం. 

ఉ 2౦౬. 

చెజపట్టు = వెజనొను, “సీ శతమన్యుం జెజవట్ట- 

డాలిరే చగవార లని తపోలోకం౦ంబుమునులు, 

బెగడ.ో ఊ. రా, ౫%, ఆ. ౬. భెర ఆర, ౭ 
ఆ. ఇగ. 

వజివన వేట. జే, విణ, (వెజచు ఛా) 1- అన్నియు. 

బాడె నర్పునతండు = నాకకుడు. “శ. అలీ 

మించి చొచ్చిని ల్లటు, శెటీచిలి వీంకం బుట్టి 

నిల్లు చెతిచెన ననియే, కజ తెంచితి కెండిండ్లకుం 
జెజంనచేట వయి యేమి బీనెకి దనుచున్,” 

కై. 6, ఆ. ౬౯ వాంన ౫, ఆ 6౧3; 2 

తొందరవడి వశిచేయుచవాండు, జాలుండుం” ఆం, 

ఛా, కృ. జం 

చెఆఫోవు. ద్వ. ఆః శ్రీ (వెజ+పోవు) నిర్భంధ 

ముషై పట్టువడు. “వ. , సై ంధవు చేకం బాంచాలి 
చెఆఫోయ నని పలుకుచు. , భర. ఆర ౬ 
అ, ౧౯౬. ఊం రొ, ౬, ఆ. 3౧౮ 

చెఅము = చెరమ. “క. వఆజచునొకకడిరీం బకిముకుం 

'జిజమలస్తై యేయం కిప్పచినుయగంగ., స్వా. 

రి, ఆ. రి, 

వెజలునొను ఇ చెఆగోొను. “సీ. ఆకతళాయలం మూక 

శై. డజేశనుంతయుం బేజుచి పుణ్య స్త్రీల చజెజలు 

గొనిరి”ి వి, పు. ౨, ఆ. ౧౨౩. 

శజలుచెబ్సే = చెజదెచ్చు. 

పా కం 

“వ, నముంచితరూవ 

విభవాఖిరామలం జెజలంచెచ్బ్చి యొస్పింవ..ల 
వారి. ఉ ర, ఆ. ర. 

చెజలుపట్టు = చెఅపట్టు. తొలి వేల్పుదొరను 

నక గొలువ రా రేలంచుం చెజటగంటి తెజవలం 

జెజులువట్టు.” నమోర. ౧, ఆ ౧౫౦ 

చెఅవడు: వై, అ. క్రీ (చెజ+వడు బందియను, 

“క, ఖలుచేం చెజవడి భీతిం, గలం దుసీకం 

గని,.. భె. రా, ఆర. ౨ ఆ. ౧౬౩౨. 

జెజసపాల. వై. ఏ. (చెజ4సాల)ు కారాగారము. 

“క ఇరసాలలందు: జెలిం బృల్మణు నారసీ.,,” 

ఆచ్చ. సుం, ౧౮ ఆం. భా, దిష్టి. ౨౨౬ 

(రీ 

డును, సకాల వ వాడ జెకియొక యమ్షోహణి 

తోడం జకుజెంచిరి, , + భార. ఉద్యో. ౧, ఆం 

ఎఅిగి౯ొ. 

చెబు = చెజీ. డే. అవ్య. (ఇది ఉన్న ధ్యమనుటకు6 

గానీ కాొదనుటకుంగాని నిర్థారక ను గా గావు 

రాదు; ఒక్కా కేసి. ఒకొక్క నానికి, క 

జెజువెయి నేని ,భోరం 
సభా. ఇ. ఆ- ౧౪. భౌర ఆది, 8. ఆ. ౫౧౩ 

వెటుక = చెలీ, 1, ఒకొక దానికి, (శ ర; డ్రి, 

క రన్నగముః (శ్రా) 

చిణుమే = చెందే. కే, (వోంగొట్టు) త్ర అట్టి 

యెజుక జిశుల కాక్షణమా తృన్క చెజుచుముద్య 

నీవ వేయకగు చె.” జార. ఆవి. 3, ఆ. ౧౨౦; 

2. (త్రొసిపుచ్చు) “వ..,అయిన మోవచనం 
బులు మ ౬, ఈ ౧౧౫% 

8. (చంపు నళింషంజేయు.) “సీ. తొల్లి యిచ్చ 
టన యాదూరదృష్టీ యును దూర్మశ్ళచణము నిద్దు 

రాత్శ కుండు, సాధించి నా౭డె త త్చాభన శెంద 

'జందజుకుత్తుకలం కోన్సీ వలీ చెనొళా_..” కళ్యా 

5, ఆ ౧౦౨; ఓ. మానభంగము చేను 

యి +. అద్దుస్తుండు బల్మి6 బట్టి చెలీ విక వేమాట 

లింశేటికిన్.”” ఆ. రాంర, ఆ. ౨౨౯; రీ. పొడు 

చేను. “ఆ. ఫఎశలాటు లురుల నళులనై తమ 

కూడు, మావులంటి చెలంపపిండు , , 

అము. ౫ ఆ. ౧౨౭. (దీవిరూ పాంకరము చెరు) 

“ద్వి, యశ్ఞైశుం జేసి క్రి యాదతదత్తు, యజ్ఞ 
మేటి! జెర్చి... త వాద, ౨౦% పొ. 

చెబువరి. దే. విణ, (చెజుపుగాఅరి, త. నెజుచ్చవర్) 
వెజచువాండు, చాశకు డు, “గీ.,,సీకుం గొంచ 

వెటుపరిపారుగును గూడె నపుడు” చంద్రా, 

గ్య ఆ. ౧౦౮౫. (కౌంవచెఆు'పరి = ఆన్ని ఆని 

తాక్పర్శము.) 

చెజుపు. చే. న. శ్రి చెజచు, తుడిచివేయంు (వాం 

చాడు వలక మంది బ్రా (క చలుపు చున్నాడు: 

వి. 1. విఘ్నము. “గీ, * కృసులజేండ నీ కిటుల్ 

సు,క్క-నేల, దురముళోవ' మార్తురం దొడరి 

శిలుచు జూడ లెన్నేని గల వెద జంకుమూలి, 

శెజుపుదొధ లని 'ేలిమి చేయం మొకటి.” 

ఛలీుుం కరి" 

హెయివ 
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అచ్చ. యు. రోకిగ 2, కీడు అవద చాః_ 

జేవుని నమ్మినచో 6 జెబువు గలుగదు. 

శెటువు. డే. ఏ. (శ. శతి) తటాకము. “చ వెలు 

వొకరుండు గట్టిన విశేవప్రులాభము లేక 

యున్నచో, ఎెజయంగకజేతొకుండు కవచేవ్పునం। 
గట్టం దలంచేనేనియుం౦, బిజు వాని గట్టనాతని!6 

జెప్పి యొకంబడం గట్టు టొవ్వు.. 

వ్యవ. ౧౫౦. భార. శాం, 3, ఆ. ౧౬ 

శెలంతు. డే. వి. ఉత్సావాము. “టా...మహీ 

పాలునివీక్షణభ) శురవం కులు గంతు లిడుం జెలం 
శులన్.ో కః శకుంం ౨, ఆ ౨౦. 

చలనము. చే, స శీ (వెలయగు. ఛా. హే) l. 

వ్యాపింప జేయు, “వ, .,.సీంవానాదంబుఖు చెలం 

సింది...యమై ౨, ఆ ౮౭; 2. చేయం “సీ. 

కలల నగళధ్వనుల్ వెలథించి వెలగించి,. ల 

అని, ౨, ఆ. ౯౧; 9, "మెప్పించంశేయు. క 

శెలువకయ తెల్పి కడుశేర్ను చే&వడల, 
నలరుచొంకుల. జెలలొంచి, . ద్వి, వరమ. ౭, 

ఆ. ౫౩౦. 

చెలయగు. చే. అ. శ్రీ" 1. మిక్కి_లిఉక్సహి ంచు. “ఆ. 

చెలగి చెలగి మలంగి మలంగియల్డ ల్లన,క్రావి 

కావి, చకోరచ,యంబు చదలు దమమయంబు 

గాయి నిర్వ, ౬౩ ఆ. ౪౮. భీమ. ౫, ఆ, ౧౯౬; 

2. విజృంభించు; దండెత్తు. “క, జననాథుల.ై. 
'బెళ్లేనిన వారలు నొక్క పెట్ట చెలగి ముకుందా, 
ర్టనులం బటుచాణ వర్ల రర బున ముంచిన నార్చె 

నీదుపు క్రబలంబులీ . 7 భార, భీష్మ, 3, ఆ. ౧౩. 
సా గ, ల ౯కి; లె. వహ్వా. విచ్చు: ఒక 
అ రాజదర్శనం బబ్బక యుండిన నయనోక్సలంబు 

శే క్రియా జెలంగు.” రసిక ౫, ఆ. ౧౯; ఓ. 
ప్రకటించు. కక శైమిశిముని తా చీర్చెనసొమ 

మునకు బహుసహా స, కొఖలం లుగర,గా ము 
న్నొనర్చి శిమలచే మూ(డుజగంబులం క జెలం 

గంగ అ i విప్ప. ౩, ఆ ౯; ర్, పిక్క 

టిల్లు. “సృగ్ధర, ..దేవకేల్ పొంగి యాక్షన్, 
గుతలం బల్జాడంగా దిక్కులు సెలంగ వడిం సూశె 

“విణా. 

4౨" కు సం, ౧౨, ఆ, ౧౯౦; 6. ఢ్యనించు, 
వాగు. “ఊ.,,అనకదుందు భుల్ నెలల... 
భార. ఆది, ర ఆ కిది 2. కా ఫ్రీ CE ఆ, ౨౦.౬} 
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7. ఒహ. “చ కనుగొని యర్గచం దృ విశిఖం బడ 

రించిన? గర్హసూతి ముత్తునియలు సేయుచుం 

జెలగ... చై. ౭, ఈ ఏ౨, ఆం. భాం తృ. 

౮ ఏ; ర. మోదించు, నంకసీంచు. “చ కలిమియు 

'లేమియుక్ సతముగా వవి చెందినచోం జెలంగు 
చున్, గలంగుచు నుక్కి. ధీరులవ్కకారమె. . .” 

భార. ఆర. ౭, ఆ. ౧౯౩. “క. శెలగరు కలం 

నరు సాధులు,...” భాగం ౧, స్యాం రరా౭ి; 
9. ఉండు. “టా... పాజకిట్టున్నగతిం జేలంగు 
మలి...” ఉ. వారి ౬ అ, ౨౧౩. “*ఆ,,, 

మన్మవు వచ్చినదాంక, 'లేకమై 
చెలంగు.” వి. పు. 10. చకా 

భించు. “*చ...చందమాక కడు నింగి చెలంగి 

మెలంగ నెంకయున్ .. రామా. ౨, ఆం లా; 

11. కలుగు, జనించు. “ఉ...చుట్టు నానందన 

మగ్రు లై బలనీ నవ్యవికానవినీ తినం, భృ మృస్పంద 

నముల్ నిజంబు లగుభావములం జేలంగంగ నత్త 
జీన్.” వారి. భూ. ౭, ఆ. ౨౩౦. 

చెలండి, చే. ఏ. (త సిలంది) సాలెపురుగు. “శా 

గౌరీశుండు ఇెలంది బాము గజముల్ . . కాళ. 
౨) ఈ ౯౩. అం. భాం ద్విం ౮౭. 

వెలంది తెర. ద్య. వి, (శెలందిచా తెర.) సాలెపట్టు. కక 

నెలస్తూయదాలుపు మనభూ,జలు మెచ్చునె యని 
మక విచారింపకు చీ,కిలిమాకిలీగా నల్లిన,చెలంది 
తెరల్ సూచి సంకసీంచుట లేడే.” సా. ౧, ఆ, 

౧౫ 

చెలదిపుమ్ష, ద్వ. వి. (వెలది 4+-పుష్య. ) సాలెపురుగు. 
“సీ, నులిగొన్నశలందిపుర్యుల నూలివట్లు నా నము 
రెకుముడుకేక నొమలవలన*” కళా. 3, ఆ, ౮ఏ. 

చెలక = వెలికి (బ్రా) 

చెలగము = చెలంది. (శ. రల) 

ళు దే. వి. మం దినీటీనై శ్రమ్వినగోయి, నూయి. 
క మందకు. గుల్యా వ,వఫూరంబు నెల 
కా వెలమనీకులో కారీ. 3, ఆ. ౨౨౦ 

ఆం. భా, చవ" ౧౬.౨ 

వెలయు ఇ నెలయం. (శర) 

చెలరేయు. దే. ఆ క్రి, (వెలగ? కేంద కే, మిక్కిలి 
శేయ, త్తు “క, అనుచు జెలెరేయి 

మంతులు, గొనియాడుచు నుండిరి... స్మా 

నంబురాను 

౧ ఆం కరా 



చల 

౧, ఆ. 59. *గీం చాలికలతోడం కెలళేంగి బంతు 

లాడు” భాగ ౧౦, నస్యం పూ, ౧౬౮౮ 2. 

విజృంభించు. “నం ముదంబున6 జెలచేంగ 

యార్య...” ఊఉ. రా 39, ఆ. ౨9౨౩. ఆం. ఛా. 

కృ. ౯౭; 8. తొందగవడు, “చ. అనలళిఖాలిం 

గాంచి యభయం బభయం బని చేవకర్ నభం, 

బున జెలళే షి వీరుటకుమున్న మనోభవు నీజు 

చేసి పోయిన... కు. సం. ఎగ అ ౫౩; శక్తీ, 

ఆలిశయించు, మించు. “వ,..సముజ్ఞ్జ౧భఛమాణ 

సక్ప్రభావా క్రిం జెలళేంగనిళాన్తై చికిం బట్టి...” 

చంది. ౪, ఆ, ౧౦౭. 

చెలగు. చేన (క! నజకుం వాఃాదారిలోని 

రుచ్చలు వెలగినారు 

వెలవు = చెల “సీ కెల మరెమ్యేడుమా జులు 

ం౨డగొడ్డ +. దుల దగాపొ.జులం జెలవినాండ.” 

కచ్చ బొల. ౨౦౧ క్వ తీ. సా-౧, ఆ. ౧౭. 

ట్య ఈ 

మె౯మణి. బే, ఇ. చెల్టుబడ (వా 
శెలామణియగు, జే. అం కీ (వెలాముణి శ అగ) 

నాణెము మొ. వ్యపహారమునం జెల్దుబడియగు, 

అడ్డు లేకవాడంబడుం నా! వెనుకటి నాణము 

లిపుడు వెలామణిశావ్టు. 

వల దే, వి. (క. నెల్లి) 1. ఆడుది. “గీ. పురుషు 
లన జింక చెలులకు మరులుకిెలువ.” కవిరాం 

ర, ఆ. ౭౯. ఆం, భె. డ్విః ౧౦౪; 2. హితుడు. 

“క, ఈనలువురు దక్కంగ మన, సేనల నొక్క 

రునివవైన. జేడ్సడనిభటుం, గానం జెలి కెడ రైనం, 

బూనీ తలంగునతండచూవె పురుముం డెందున్.” 

భార. విరా, 3, ఆ. ౨3౧; లె. చెలికత్తె. ఆవ 

శాలి యనం శెలింకాడు చెలిక త్రెనంను దోచు 

..= ఆం. భా, కృ. కళ, 
శాలిక. చే. ఏ. 1. క్షేత్రము, వేను, ఆం. ఛా. ద్వి 

౨౨౦; 2. బీడు, (చూ. చెలికపట్టు.) 

చెలికవట్టు. = చెలిక. (చేను) “వ... సారంగంబుల 

ఖురళి కారంగంబు లనక్ గనువట్టు చెలికవట్టు 

లును...” స్వా, ఈ, ఆ. 3౭. 

వెలికత్తియ చే. విణ. (ఇెలిశాక త్తియ. స్వార్థమున) 
న్నేహేతురాలు సఖి, “క, అత్తఆి మురివపునడ( 

జెల్కిక-త్తియగమి గొలువ. , ౪” సాం ఇ, ఆ. 30. 
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చెలి 

చెలికత్తె = చెలిక .త్తియ. “సీ. చెలికర్తె చెలులరొ్తీ 
చీకతొయ్యలిం దమకుల మని కోయిలల్ గుంపు 
గూడు” ఉం రా, ౬, ఆ ౨౭. వైవ.౧) ఆ. ౫ 

చెలికవెలుగు. జే. ఏ. (శెలికణోవెలుగు) కాక 

జంభుళో, (శ ర 
వెలికాండు: దే. వి. (ఇెలిశాకాండు. స్వార్ధ మును 

స్నేహితుండు, “చ. అనవుడు నిట్టునుకొ విదురుః 
డక్కడ ధర్మ నుతుండు 'బాంధవుం,డును జెలి 

"కొండునున్. *, ఉద్యో, ౨, ఆ .9రఈ+ ఆం. 

భా దిష్టి. ౧౮౯౬. 

శెలికారము. జే, ఏ. (ఆలిశాకారము) న్నేహాము, 

“రగడ. బహుకాలము తవ 'మొనరించినధవవతి 

శెలికారము నువకృతి చేసితి” ఉద్భ. 3, అఆ. 

౨౮౭. “సీ. అబితోం జెలికార మంది మెనా 

కంబు రచియించె నీజపతరతణంబు”ో సాంబో, 

౧ ఆ, ౧౩౦కి 

చెలికనము. ద్వ. ఏ. (చెలి4కనము  న్నేవాము, 
మెత్తి. “కరువోజ. ఇెలికనంబున గంగ చెల 

పార్వతికి శేసె సత్క్ఫళు కెల్ల శ్రీ సొంపు 

మెజయం” వారి ఉ. 3, ఆ ౭౫ 

ఇెలిది. చే. వి 1. మేవారోగము. (శ. ర); 2. చర్మ 
రోగము, “గీ,, ,చెలిది యనంగం ద్వగ్గత వ్యాధి 
భేద మై వఆఅలుచుండు” అం, భా, దిష్టి. ౧౨౮ 

చెలినురి దే విణ. (ఇెలిమిశాఆరి). ఇెలికాండు, చెలి 
కళత్తె, (శ ర) సాం. ని, మాన, ౫. 

చెలిమి. దే. వి, (వెలిగాఇమి) 1. స్నేవాము. “క. చెలి 

మమియు సంభాషళామును, బలిమి నినావహాంబు,, ఖ్ 

భార. ఉద్యో. ౨ ఆ. రజ, అం భా. దష. ౧౮౬; 

2. సంబంధము (చూ. ఇెల్మి) 
శెలిమికత్తియ జు వెలిక త్తియ. 

చెలిమిక తె. = చెలమిక తియ. “క ,.చెలిమిక తెలు 
నగరే”డ. వరి. గో ఆ. ౧౬౨. వాల్మీకి. ౧,ఆ.౨ 

వెలిమికాండు. దే. విణ _(శెలిమి+కాయడు 

మి తుడు. “క్ష, , గతకల్శవుతోోడం జె” మకాండ్రై 

యంండెన్. వేం వంచ. ౨, అ, ౬2. కాకీ 

౧ ఈ ౧.౨9౨౧. 

చెలిమిచెలువ. దే. వి. (శెలిమిస్తావెలుప) చెలిమిక త్తే. 

“కీ చెలిమిచెలువలతోం గూడం జిదిమికొనుచు.” 
కృష్ణం ర, ఆ. ఈర 



చిలీ 

ఇెలిమిడి, చే. వి. నీరుచిజ్జపే. ఆం. భా. ద్వి, ౬౭. 
చెలిమివాయడు. చే, విజ, ((జెలిమిశవాండు), 

ప్రీయుండు. “సీ బలిమి చాసపుకెట్టు నులిమి | 
చాకిటః 'బెట్టుకలిమివాలుగకంటి శెలిమిచాని.”' 

a చంద్రా. ల. రాళ. 

శెలియం దే. ఏ. 1. ఆడుది. సాం, ని, మాన, ౨౦; 

2. వౌలిక త్తె “క ,,మెలంతకుం బతికిన్, వలపు 

సమం బగట జన్మ వానన ఇలియాల స్వా. ౬, 

ఆ, ఒకు 

చెలియలికట్ట. చే. వి. (ఇెలియలు +కట్ట. వెలు? అల 
కట్ట అనిచ్రౌ) నముద్రపుటొడ్డు, చేలు “క. జెలి | శ్వ 
యలికట్ట చ సమ్ముదృము, నిలిపిన, క, (1 య 'జేన పార్థ 

నివీచె వద ననుచున్. 5 జారు దో డో 3, ఆఅ ల 

భార. ఉద్యో. ర్క, ఆ. ౨౨ 

శోలియలు ఆ “వ,..తమచజెలియలిపివా 

వాంబుసేయ,.,” భోగ. ౧౦, నృ_ం, డా ౧౨౪. 

భార ఆది. ౬, ఆ. ౨౧౧. 

శెలివి. దే. వి. వృకవిశేషము. (జా 
వెలుకు. చే, న. (క్రీ. 1. పెజకు, “పెల్లగించు. “సీ, శ్రీ 

కంఠుమూ ర్తి నీకీంవనివారలకన్న లు చెలుకుండు 

గ ల్తిమొనలు” సానందో, ౨ ఆ, 3౨3. పొ; 2 

చిమ, పోవునట్లు చేయు. “సీ. పొదరిండ్లు చెలికి 
కపోధనుల్ చనుత్రో వ ఘంటావధము సేయు 
కొనరములు”” మ ౧, అ. దిగే, 

వెలంపు, చే, నః క్ర" పూయు, అలందు. “సీ. వెలిమిడి 

నలికంబు వెలువంగం బోపుచు తెలు పౌర యెనిండ 

నలంది కొనుచు.” కు. నం, ౮, ఆ. ౬౬ 

చెలువ. బే వి. (వెలువు+ాఅ 1. శ్రీః ఆ:డుది, “ఆ. 

చారివివోరజేళం జేలువా చెలంచారెడు నీచం 

గవన్. జైషు గ ఆ. ౧౦౮ ఆం. భా. ది. 
౧౦%; 2, వర్న, భార్య, “ “ఆ. చనుచుకుండి శనదు 

సంగీతణాతుర్వీ గరిమవసకు మున్ను సరసీజాత్యు, 
చెలువ లాత్మ మెచ్చి... కళా, ౨, ఆ, ళం. 

వారి. డా క, అ. ౧౫౪. 

చెలువము. దే. ఏ. 1. సొగసు, అందము. “ద్వి 
అన్ని యునేల యాయలి వేణివెలువ, మెన్ని నజగతి 
నహి ప్రతి యనగ” ద్వి. వరమ. ౫, ఆ. రళ 3. 

సొ చమ. 5, ఆ. ౧౦; 2, కులము. “మః 

ఛెలువంచే నినువీటినీటరులకుకా జే జేలకుకా 
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లెన్ఫయే.” చం. రౌ. ౨ ఆ. ౨౦; 3 విధము. 

'క,..మివ్వ చ్చుకొడుకు కోవీంచినం జిచ్చు 

మీడుశపిండు చేర్చుచెలువము దోయెన్. భార, 
దో, ౨ ఆ ౭౭. విణ. అందముగలది. “కీ, 

జేకేలరాజాలచెలువంపు గృవాపాళికటికి చీకటి 
గుంపు గరిమ నించే” 

సిల్రా, ౧; ఆ, కం 

దళశొః ౧, అం 86౬ 

ఇఖుచారు. దే, ఆ. శ (ఇలువు ఆరు.) ఒద్వ 

(కీ శేషపుచ చాయం జెలు వారుబినములం 

తన గ్నసురణంతిదం కములుగ.” నై మ. ౧, ఆ.గా౬. 

చెలబుస్ర = వెలువము. |. (ఆందము “a చతు 

ముక్టాడు చుండ  నచ్చెలువచెలువుందగిలి, , ౪” 
భార. విరా, ౨, ఆ ౮౫. ఆం. లొ, తం రోడ; 

ర జేకుముం “క ఇలవతులచి కన్ఫతులు, కలం 

కలం చిలిపి మెల పశాంనల ెలమిం, వెలు 

వొనరు జయము చేకుజు.. ” హంస. ౧, ఆం 

౧౩౫; 8, విదము. “క ..తలి కెనంగిననడ 

మానిడిిక వునం బజతెంచె ధీ పసేకుం డచటి 
కిన్ ల ధి “రు భ్మ. ఏ షమ ౨9౨౨. విలా 1. 

శః wor 

ములు చేనీనగారలు...కాంతురు పుణ్యలోక 

మత్.” జావ్నావీ. 3, ఆ. ౧౦౧; 2. ఇష్టము, 

వ్మీయము. “క శ్వేతులు నింద్రి ౨. రిక, చేత 

న్కులు నైననరులం చేలువ్రగ మానో, పీతులం 

~ంటీనచట,..”” భార శాం ౬, ఆ, క౬౬, 

“గ శివక థాగోష్షీ చెవులకు: చెలుపు కాదు.” 

ఫీకు. ఏ, ఆ, ౭, 

చెలుసుడు, జే, ఏ. 1. ప్రీయు(డు. గచ .కుల్క 

వచ్చునో, చెలువునిచెంగటం బరునిచెంగటం బో లెం 
గురంగలోచనాల శుక. ౧, ఆ. రళం; 2. 

మగడు. ఆం. భె. ద్వి ౧౧౫ 8. విటుడు. 

వ్యా భ్రూదికభయచదాటవి, శ్ఫీ మ గలి చలల 

ననతి: వెలువుండు దానున్*ో పాండు, ఏ3, ఆ, 

ర; 4. అందగాండు, “చ వెలువుండ సీయెడం 

జెప్టలం చీండఆం జెందంగం బెక్కు.లాగులం ,బలం 

కంగ చేల యాతలిరు.చాయపుటన్ను లమిన్న చెలి 

పీ కలవడెచేని, , .వసీండితోడ, ..మానికంపు రవ 

బొందుగం గూర్చినచందమాః జామి.” నీలా. ౨; 

ఆ 30. 



చెల్క. 

ర న్ ' 2 స చెల్క = మెలిక, '(చేనుం ఉం: అంటలు గట్టి వెల్కం) 

లకు నాం డ్రును బిడ్డలు, ౪ ఆము, 3, ఆ 33, 

చెల్లు వెల:గు, (అతిశయించు. ) “సీ, లంకసొచ్చితి 

మంచు హుంకారములు గలవించుచు , 

బిట్టు "జెలియునారులి భె నా, యం ౨£౬. 
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చెలికత్తె. దే. విణ, (ఇెల్మిగాకత్తె స్వార్థ ముక సఖు | 

రాలు, “త _క్తరమ్లు మాని నిద్ర మత్తు వీడి వచ్చి! 

చెల్సి, క కైలలో ని నిపుడు గో పొత్తు గూడచేలో! 

క ౧౦. “శా... తానును. జెల్సికర్తే a 

శోజుల్ చ్రవీణాక్మలై. న్! స. ౧౬౧. 

చెల్ల, దే. అవ్య. 1. ee సూచించుటకు. “గీ, 

చెల్ల వనులకుం బోవలెం జేల విడువుము , , 

ల్ 

దశా, ౭, ఆ౧, ఆ ౧కళ; 2 ఆశ్చర్యము 

సూచించుటకు. “రగడ. చెల్ల విరులనె కనీరి 

వెలులు నమరదములు.” ఊడ. రా. ౬ అ ౬౧: 

వెల్లంబెట్టు- జీ, నం అ (చెల్లక + పెట్టు)పోలకేయు, 

“ఆ విషసిభంబు శై న్విషయాభిలావషంబ్బు లెల్ల, 

'జెల్లంబెట్రీ యేశు బ్రవా;_చర్యధుర్యవృ త్తి నవ 
రించు చుశ్నా(డ,,,” పాండు. ౫), అ. అ౦రాః 

చెల్ల:బో. దే. అవ్య. (శెల్లకొ4పో 1. ప్రశంసా 

ర మునకు. “కం వెల్లంబో యికనికరుణచెలు వి 

ట్టున్నే*ి” భార, ఆశ్వ, ఈ ఆ. ౧౨౦; 2, సంతా 

పార్థ మునకు. “క,,.దీనికిం జేల్ణంబో యిట్టి 

మగండు సే ననలన్* భో. ౫, ఆం 5౨౨౬, 

వరావొ. wT ఆగ 2; ఫ్ లె, ఆతే పార మునకు. 

“ఆ. రొజనూయక ర్థ ద్రివాదత్తుం డ ట్రైరసభ 

మెసంగ వంసడిభకులటై, చేయం బనుచువారు 

చెల్లంబో లవణంబు, పాచ్చువాండం గాక ముర 

విరోధి” ఉం హరి. ఈ, ఆ. ౧౫ 

చెల్ల చెదరు. దే విణ. (ఇెదరు4ాచెదరు) ఎక్కువగా 
చెదరు. “సీ అరయ చెస లేక నీధనం బడవి కోన 

జెల్లచెదరయ్యె, , వారి. ఫూ- € ఆ. 3౯ 

భా, రొ యు ౭5౮ 

వెల్టరా = చెల్ల, (నంతా పార్ధకము.) “క, సౌమి 
ళ్ యు దుఃఖంచుచ్చు రామున శెడమైతిం 

చరా యని యాత్మ స్ వద్దం గా అ, ¥e, 

ఇెల్లర = ల్ల, (నంకా హేర్థకము.) “ద నరుండు 
విహీనసాథనుండు నా శెదుర్తై లలిం ద్రుశ్లి 

1663 ఇల్లీ 
యాడ కెల్లరె యిటు సూడంగాం. దగునె,..” 
వారి డం ౭, అ, ౨౧౫ 

శల్ల కే = చెల్ల, 1. (సంతా పొర్తకము ) “ఊఉ తాపస 

వృత్తి నుంచువలడై వము శేమననే రుం బెబరే 

4" వీరం ౨ ఆ ౨౬౦; 2, 1ఆశ్చ ర్యార్ధకము) 

“డ్ క్కొందలిరాకు చాకు దొరకుక్ దొరకించు 

భవంబు చెల్ల రే, చందవగంధి చన్ను గవ చీ ద్రు,( 

డౌ యిం 'ద్రు(డొ యాముపేంద్రుటోన 

కం తు. ౨ ఈ ౧౨. 

చెల్టావంజెవరు. దే. శ్రీ విణ. చెల్లాతెదరు గాం 

“క. ,చెల్టాకుంచెదరు. చేతు శీఘ్ర మె వానిన్ ఎ” 

రంగా, ౨, ఆ, ౨౦౭. 

చెల్లా వెదరు = చెల్ల చెదరు.'క ,  , చెల్ళాచెదకై యక్షులు 
"శు బజచిరి, , , "నిర్వ క. ఆ. ౭౪%. హరి, 

డ ౬, అ, ౧౩౫ 

చెల్లాట. దే. వి ఆబ. “సి, నకకపుష్పితల లాయుత 

మెనశై వత కాది sas గట్టు, 

సుద, ౧, ఆ, ౮౯. “క,.గోపాలునితో, నల్లా 
డుచు నెల్టవ్వుడు చెల్లాటల నుండురాధ జిలిచిలి 

కమివేన్.”” రా, ౧, ఆ ౧౫ 

చెల్దాటము = బెల్టాటం “గీ, అనుచు బెనుచూజ 

పోలెం జేల్హాట మెనంగ*” వేం పంచ ర, ఆ, 

౧౨౭. వూంన, ౧, ఆ ౧౩5. 

రి 

హ్ ళీ 

అ | చెల్హాడుజచెరలాడు. (క్రీ డసలుపు ) “ఖా,ముల్లోకం 

బులు దల్హజీల్దు నిపు డీముంగోి శీనుంగుతోం 

జెల్తాడంజను "లాఅులీల., ౪? 'చం రా, 3, అం 

౧౪౨ రాజచ, ౧, ఈ రల. - 

చెల్లించే. దే. స క్రి (వెల్లు ఛా ప్రే ఓ 7లి 
పించు, “గీ అఫ్టలధర, వరాజ్ఞాఖుం న నతని, 

మతము చెల్లీంచె చెందును మనుజకోటి.” వరిం 

ఫూ ౧, ఆ ౧౦౦; 2, తీర్చు; ెజ వేర్చు; 

“సీ తల పంచుకొని భవద్శ ర్త నీకోరిక ెల్లించెం 
గదలి విచ్చేయవపలయుం” జే, ఒఅ ర౬ 

మార్క. ర్యా ఆ. ౧౫౩;8. ఇచ్చు, “డా ఇంతయంం 

నేల నూకు ఇదురక్కటి నొక్కటీకిం బదాలు 

చెల్లీంతు, + ”ఊ వారి 39, అం ౧౧౭. “గీ 

బటు చెల్లింతుC డంకంబు లేడునూర్దు.” (చాటువు ) 

ఢీ వధింప్కు చంపు. “క, , ఇర కెల్ల తెజంగుల 

మ్మ్తుం, బెలించెద వెల్సుగములు చెలగుచు 
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నుండన్లో నీలా. 3, ఆ ౭3; లీ సాగించు, 

నడపు. “సీ __అప్బరప్టీజనంబు, నాట గంధ 

ర్వులపాటు: శ్రల్టంపుండు నావుడు వా రట్టు 

నడపి ,..”భార. ఆశ్వ, ౧, ఆ ౧౦౨. వారం 

గి ఆ ర౦. 

చెల్లీయ = చెల్లె (వా 

జెల్లియలు = చెలియలు. (శ, ర 

వెల్లు, దే. అ. శ్రీ (ఈ చర్.) 1. తగు, అర్హ్హమగు' 

“మ. , .ఇమంచుకొం, డకు రాల జెల్లంచె బుద్ధి 

కాడ్యజనితోన్రాదుల్ గదా శక్రో త్రియుల్.” 
స్వా. ౨; అ, ౧౬. వరొవా. ౯ ఈ ౧౨౭); 

ద, ఇెస్హ; అడ్డు లేకుండ సాగు, “ట్ా.. .నీవలుంకుం 

బంకేము 'నెల్బ మదీయగేహాశేలీవననవాటి వేడుక 

దలిర్పంగ నిల్నుము, 4.” హారి, ఈర, ఆ ౧౧. 

ఆమ. ఈ, ఆ ౨౦౬, “చ. అతడు వర్మవ, సాద 

మహిమాతిశయంబుకం జేసీ నిష్ట త్రి తయము 

గీడ్వడం దనదు తేజము చెల్టుచు నుండ, . ,*”' నిర్వ. 

౨, అ ౬౨; 3. నెజువేయ, “గీ, పెద్దథషాలంబు 

యకర్నసంపీడ నంది, శొల్ల చేసినపని యొక్క 

పొల్ల పగరు,చే నసిద్ధతం బొందుట , . .””భొర. 

ఆను. ౪, ఆ. ఏరో౬; ఉ, శక్టికలవాం డగు. 

“కి ఇల్లీయండియు సైరణ నేయునకండు.” 

భారం ఉద్యో. ౨ ఈ ళల రీ సరివడుం 

“పీ, ఉత్పలమాలికలు బేత్రములకుం జెల్టు.” 

వహాంన. ౧, ఈ ౬.9 6. కడచు., “వ. ,. ప్రొద్దు 

గ్రుంకి నవ్వుడు రణం బువనంహారించుచు రేవ 

కడం దొడంగుచుం బెనంగ నిరువదిలెండుదివ 

సంబులు చెల్లిన...” భార ఉద్యో, ఈ, ఆ. 

330. 7. (అప్వు మొ) లీజు. “ద్వి. అనఘాత్త్మ 
పీబుణం బంతయం: చెల్లి.” ది. వారిళ్చం ఫూ, 

౧౯౩ 3. *దు,..)విను నాసీయొడంబాటు సెల 

= భార ఆను. ౧) ఆ. ౨౬9. రీ. నళించు, 

“గీ... మాత్సర్య మలిశయిల్లెం, జెల్లై దయ, .. 

వరావా, 8, అ. 35౧. వరమ. ౧, ఆ ర; 

9. మరణించు, చచ్చు. “సీ, శార్జూలముఖు' 
డీళ్సె స్తనితవాన్తుండు సెల్లె,..” అచ్చ. నుం. 
౧౨. భారం శల్య, ౧, ఆ. 320; 10. (పవ 

ర్తీల్లు “క,..రణా మెన్విధి నూలుకొని ెళ్లె 

చిటీ(గింపు తనన్.” భార ఫీన్ల. ౧, అ, ౨3౨? 

దళం లా ఆ, ౧౯; 11, వీలగు. “డా, .. వాండు 

తన యు గ్రతం జూ పెద నన్న మోమహీ,వర్ణభు 
వారి కేల యమనసపహ్నులత్తై ననురూపుశోడం 
బోం, జెల్లదు ...”' భారం కర్ణం ౧, ఆం ౨౧౧౦. భా 

శా యు, ౬౦౧; 12. ముగియు, ఛూ _ర్హియగు. 

స్త కడునుగ్ర్యం బళువ త మిది, దొడంితి 

దివన్నత్స్కయంబుతో నిది నెళ్లెన్” భార. ఆర 
౭ ఆ, 9౦౮. శుక. ఒరి, అ. ౧౬౦; 13. అయి 

పోపు. “ఆ. చేతికానుక శెల్లం శేల్హంగవచ్చిన,” 

భల్లా. ఏ. (శ. ర) “తరల,..కరలమై వరి యెల్ల? 

జెల్లంగ.. ”వరావా. ౧౦. ఆ. ౨౮ 14. దవ్వు" 

“గీ, , జహుపవిధరులం, 'జెల్టుబోధసాధనముల కెల్ల 

నిన, యొక్కటియొ యివి ఫిర్న నిష్థోదికముళా.” 

భార. శాం. ౬; ఈ గణ: భగ, ౧౦, స్క_౦+ 

ఉ. 916౮; 15. చెందు, ప్రా క్రించు. వ్యవ'-- 

ముడుపు భెల్లినది; 16. మాయుంవ్యవ:--ఈరూ పొయి 

ఇెల్లదు; 17. నమ్మ రమగు. (వా) ఈపోటు చెల్లదు. 

వీణ. చేరినది. (శ ర) 

చెల్లుబీటి. చే. వి. (ఇెల్లుశాచీటి.) రసీదు. “ద్వి, క్షితి 
నాథుచే సొమ్ల టెల్లినందులకు, నితనికి నిస్పింపుం 
డిట. జెల్పుచీటి.” దిష్టి. పరమ. ౬; ఆ. ళరాం౦ం పొ, 

చెల్లుబడి. జే. విం చెల్లు థాం 1. సాగట, “ముం 

ఈయంచత త్తడి రాహూుత్తునిమాట చెల్లు 

బడి.” చం, రొ. ౨ అః 5 కలాం ౧, అ 

౭0; 2. అధికారము “గీ పీటం దమ ెవ్వ 
ఇదు రని వెజపు లేక, శౌల్టుబడి: చ్రిల్హదంబులు 

సీయం దొడంగి, రభవు లెంకలు , *, ,” వార. wD ఆ, 

౮; త. సమర్గతే, “క శౌల్లుబడీ గలిగి యెవ్వండు, 

దల్లికి దం డ్రికిని చేవాధకములవృత్తుళ్ , వెల్లిం 
పండు...” భాగ, ౧౦, సం; వూ ౧౩౯౩. 
విణ, 1. శఇెందినది. “సీ, పొాడుపుం గొండకుం 

జెల్లుబడికోన లవి మొల్ల ,..” ప్రబంధ, ౧౬౧; 

2. చెగ్గినది, గెలిచినది. “ద్వి. పలుకువంతము 

చెల్లుబడి గగ నతనిం జలపట్టి బొంకింపం జాలక 

యున్న” ద్వి, వారిళ్చు ఫూ, 35౮౮ వం 

చెల్లె. జే. ఏ. 1. సోదర “శా. ఏమే చెల్లె చిజీన 

రొ. గదవె,, ఊడ హంక్చం 3, ఆ. 3౭ అం 
భా, ద్విః ౧౧౩ 2. వార్భల్యసూచక ము? గనీ 



చెల్లి 
యగ 

జెల్ల బొమలపెండ్లి చేసె దీ వేటికి...” త 
వీ డై 

రొ, ఆ, 2 లిం 

వెళ్లెలికట్ట = చెలియలికట్ట. _(శొల్లెలు4-కట్ట) 

వాటంపుమున్నీ టివలని చల్లెలికట్ట: గలిగిన నళికల 

వలపు సొంతం సాంబో, గ ఆ. ౧౯౮ భాగ రా! 

స్మ_౦.* 20౯, 

1071 

ఆక 

చఇెపియా వ ద్య. అ 

చెవి 

ఆం. భౌ. ద్వి. ౧ళళ; 2. రాట్నపువెని “కః 

వడిదారముచెవులుం దొ క్కుడునలకయం , 4 

శుక. ౨, ఆ రంగ; 8, అాళపుంజెవి. (ఈ రు) 
క్రి (ఇెవిషాఆరు-) వీనులవిందగు. 

“గీ. అమ్మహావస్తువుళు ప ఫా య నంగ 
శెవియార విందుము , . భర. ఆశ. ౨ ఆ. కొ, 

ఇెళ్చైం. చే. ఏ. కౌ. సోదరి. “క. బలియు రగ చెవులారు = చవియారు, “గ్. నీవు వేద శాస్త్రార్భముల్ 
“"వొరలు తమగా,దిలివెళ్లెండ్ర,కు ధనవంబు. | 

చెత్తురు, , టం రి, ళో, ఆ, ౧౦ 5, నైవ. ౭. 

ఆ, ౧౧+ 

చెల్ప = చెలువ 1. (ఆ:డుది) “చ,,,సీ వెలువము 
గల్లుచనే కడమచెల్వలకన్న .. దశా. ౭, అ. ౧ 

ఆ. ౭2; 2. పెండ్లాము. “చ.., అఖిలలోక 

రత్షకుని చలవ యిం బటుదీ క బౌణముల్ ౮” 

వారి. టా రి, ఆ. ౧౫౪. 

చెల్యము = చెలువము. “డా, అక్క_జమైనచెలమున 

నాక్శకు చ్రేః గయిపౌల్బుపొ ల్లి పై” భర, 

విరా, ౨ ఆ, ౨౨. స్వాం ౧, ఆ, 0%. విణ 

1. అందమైనది. “మ, .. జిగిజాళ్వా చెల్వపుక్ 
ముద్దు: బెక్కిలి ముద్ధాశుచు, . దశా. 3, ఆం 

౭ ౭; బి.నునోవారము. “చ.చిలువను ధారసాధరల 

చెల్వపుయిక్కి.టి తావి, . ఆము, ౫, ఆ. ౧౦౭. 

చెల్వారు ఇ చెలునారు. “శా. శ్రీ శాంతాకచహేవము 

కుంథములవై: జేల్వారు కాశ్సీరము...” వి, పు, 
౧, ఈ ౧ 

చెల్వు ఆ చెలుపుః (కాంతి) ఆం, కె. ప. ౮౦. 

భార ద్ర్యో* ౫ ఆ. ౧౧౪; 2. (విధము, “చ. 

చిలువలగుంపు వెల్వడీన ఇెల్వున ఉం రా. ౨ 

ఆ, ౨౧౨. 

చెల్వుడు = వెలంవుండుం కేం (వ్రియుండుం) “డా 

చెల్వుగ నన్ని యుం చెలిసీ చెల్వుండు తొ నెటుగా 

దలంచునో.”నీలా. ౧, ఆ, ౧౦౬; 2. (విటుడు) 

“ఊం, .వ్కసుద్దియు లేక కన్తొగిచి చూచు మనో 
Xలి దోంచువెల్వునిన్ పాండు, 3, ఆ. ఏ౧. 

చెవాకు. ద్వ. వి. (వెవిశఆకు) “ఊఉ, చెవాకు గాజు 
లుం,గొంచెపువీడ్యమున్ షీ శరుం.ర,ఆ,౭ర౮ా. 

చెవి, వై. వి. (నం శవ, క, కివి లతే మ, చెసి. 

తు. కెబి 1. కర్ణము. “సీ. ఆకుకు రిక కము 
లాలకీంపనిశెవి అవి గాదు,” క్రైం ౧) ఈ ర౬ః 

భావిశాత్తు,లగుమాసీం ద్రులచేం కెవులార వింటి.” 

భార. అశ. ౨; ఆ, కం, 

చెపింకేందు. ot ఆ. క్రి/" (వెవిక సచెందు) వినం 

బడు. “కా..ంచెవింజించె వధూమ్భృదునీత నాద 

ముల్ +” భో. ౫, ఆం ౨౨౨. 

చెవి:బడు. వై. అ. క" (చెవిక- వడు విచపించు. 

“క్క అనుకలకలంబు చెవింబడ...” కవల, క్క 

ఆం ౧౨౮ 

చెవింబెట్టు. ద్వ. సః క్రి. (వెవికశేపెట్టు) వినం 

“డా కట్టండు యోన్యశాటి: బొడకట్టండు రాచ 

నగళ్ష్మ కుం జేవిం, బెట్టండు టే బహు, నే 

ఆ, ౬, 

చెవులవుండువు. ద్వ. వి. (చెవులకుశేవండువు.) 
శ వణానందము, వీశులవిందు. “సీ, వతిభతో 

చారణ్య పర్వ కేవ మం జెప్పెం నవులకుం జేపుల 

చుడువులం గాంగ” విప్ర, ౧) ఆ. ౧౩. ఇందు 

౬ఒ అ ౬ 

చెవులుగజదు. ద్వ. ఆ, క్రి" (శెవులు4కఆచు 

చాడీలుచెప్పు. xf Pera కలఆచు నానిం,గలు 

ద్రావెడువానిం జెవులుగజచెడివానిన్.”” వేం, 

వంచ. ౧, ఆ. కరగి 

చెనికొణక, ద్వ. వి. (చెవికొణక.) కొనభెవి, (శర 
వెనిచొరుపాము, ద్వ. వి. (చెనిశచెరుష- పాము 

కర్ణ జలరాక. (శ రు) 

చెవిటి. ద్వ. విణ, ((వెవిసాఅవిటి.) చెవిటివాండు, 

“సీ, ,, ఉన్మత్తునిభంగిం జేవిటి గీ, , ,వదువునను 
+4” భాగం ర, సం, కిరార అం, భా. ద్వి, 
౧2౦! 

చెఎటిమూగ. ద్వ. విణ. (శెవిటిశామూయ) ఇవి 

టియు మూంగతనమును గలవాడు, (శ, రు) 

ఇవదోరం బెట్టు, ద్య. అ క్రి/ (థెపి4దోరకఎ పెట్టు) 

చెవి యొగ్గి విను, అం భౌ, కృ, ౧౧౯, 



చవ 

శెవియాకు = చెవాకు. 1. లక్కాకు, (శరం); 2 

కర భూహాని కేషవణము. “మ కునుమంబుల్ కబరీ 

భరంబు చెవియాకుల్ మంగ భాలంకృతుల్ *” 

కాళీ. ౨, ఈ స్మి | 

చెవుడు. వ్రై+ వి (నం. వేడః) బధిరక్వము. “స 

కమసీయశకకోటి భుంటికాఘణభణారవము చే 

దిక్కరుల్ నెవుడువొరయు” ఉం రా, ర, ఆ 

3.౨౧. అం, భా. ద్వి, ౧౨౦౬, 

ఇెవుడువడు. వై. అ క్రి, (వెవుడుకల దగు. Ne 

చుచండఘంటాస్వన ౦బున నకలదిశలం, చెవుడు 

వడం జేనె,,,.. మార్క. ౬, ఆ ౧౯౭. భార 
వరా, ౫౦. రూపొంతరము: వెవుడ్పడు. “డాం 

పువ్పధనుర్హ తామధుపపుంజగుణకష్ణణన ౦ బొనర్చి 

వ్యాస్తోష్పతికర్ణముల్ మనసిజాండు భెవుడ్పడం 

జేసె నక్కటాల నైమ. ర, అ. ౨ర 
చెవుడుపబుచే. వై. అ. (క్రి, (చెపుడువడుధా. ప్రే 

ల్లీ నోపికావల్లకీఘో పణంబులం గావు శింళసీ 

రవములు చెవుడుపుచు.” భాగ ౧౦. స్కం, 

పూ. యలగరళ, 

చెవుడు పాటు. వై, వి, (చెవుగువడుధా) చెవుడు 
గలుగుట. (శా ర) 

శెొవ్రుడ్నాటు ఇ వెవుడుపాటు “*వం*,తత్పటు 

ఘోోషంబుల దిక్రటంబులం వెవుడ్చా టొంద...” 

రుక్షీ * గ్య అం 2౫%, 

ఇెవులపిల్లి. 'వై+ ఏ. (చెవులు పిల్లి.) శశకము, (శర) 
చెవులపువ్వు. వై= వి, (జెవులు4పువ్వు.) కర్షభూషా 

విశేషము. “ఫీ. ఇెవులపువ్వు బొగడ, .. అనల 
గర్హభూహావిశేషముల్ పొల్చు,..” ఆం. భా. 
ద్వి. ౧౦౮. 

ఇవులవూవులు, వ్రై ని బ. (ఛెపులు-పూవులుఎ 
కర్ణభూమలం, “గీ. చెవులవూవులు బవిరలు, ,.” 
కళ్, 8, అ, ఉక | 

ఇెవులపోతు, ద్వ. వి (జెవులుఇపోతు.) కుందేలు. 
“పీ వావ్చలపో తెదురయ్యె చెనురు డాచెసం 

జూపె,..” ఉం రా, ఒ, ఆ ౨౨౫. ఆం. భె 

ద్వి లే 

చెన్వం చే వి. పిల్లలకు గలుగునజ్జి ఆం. భాం ద్వి. 
Ca [(# = ఈ చా 

ఛెన్వాకు, ద్వ. ఏ. (ఇవి ఆవు) కర్ణభూఘావి శేషము, 
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చే 

చే = చేయి. వై. వి. 1. వాస్తము. “క చే సజుచి 
నవ్వుచుం బరివోసో క్రులు మెజయంచుండ నా 

యుగలులు,..” వారి ఉట. 8, ఆ. ౬౬ భార 
భీష్మ, ఏ, ఆ. 3౦౧; 2. తొండము. "*వ,.*, ఆతని 

రాజ్యంబునం గసవుం గఆచి చే యెత్తి మొజం 
'బెట్టుట కరులయంద, ..” ఆము. ర, ఆ. ౧౮౭; 

8. అధీనక. “క ఫూనలగ రాజే నా =దానిం 

బూనినను నీవు తలకొని తీర్చం)గా నునికి గలుగ 

చే న్రీచేనుండంగ నిట్టు లేల ఇెచ్పెదు చెపుమా.” 

భార (దో. ౨, ఆ. 30౧౫; ఓ తృతీయావిభ కి 
ప్రత్యయము. (ద్రు) “క, ,కోల్పడితి గోధనము 

'ముచ్చులబేన్” భార, ఆది ర ఆ ౧౧౭. 

భాగం ర్యా స్క్త౦ం, ౭3. 

చేంతాడు. దే. వి. (వే:దు+ తొడు.) నూతిలో సీర 
తోడుసాధనమునకుం  గట్టుకొబ్బెరమొ. వాని 
నారతో. చేనినత్రాడు. (జ్ర. వా 

చేశ. వై. ఏ. (వేయుభా 1. రచించుట. “శా. 

నర్యజ్ఞుల్ భువి మిరు భారతము చ్రజ్ఞం పేక 
యిం తొచ్చచేఎ” వారి. ఊ్కా ఆ ౨౦; 2. 

కృత్యము, వని, “ట్. ..నురాంగన లెల్ల యిట్టి 

సీచేశకు మెత్తురమ్మ,,,” స్వా, 35, ఆ. 39. 
భారం ఆను. 3, ఆ. ౨3౮; 8 చేయుట, అచ 

రించుట. “ఉ. ..సర్యభామ, , , అవ్వరమహీరువా 
దనసొమ్హ సేంయనై; మెత్తన వేండెం జి త్తవిభు 

+... వారి. ఊ ర, ఆ, ౨౦౮. ఫొరం అది, ౬, ఈ 

ఎగ డీనంకల్ప ము, ' నిన ప్రియెన్వని చేంతవే 

జనించు.” భాగ. రా స్కం, ౧౦. 

చేంతక త్త. ద్వ. విణ. (చేంశ4కత్తె పరిచారికః 
“ఆ. అకనుచేంతకత్తె లమరంగం 

వేమన ఏ, ఆ 5. 

చేతకాని. ద్వ. విణ. (చేశఢశకానిది 1. అనవా 
యము; 2. వ్యర్థము. (ఇ); 8, తెలివికక్కు_వది. 

చేంక కానికనము. ద్వ. వి, (వేశకానిశతనము 

క. అశక్తత; 2. అనవాయత. (వాం; శి. తెలివి 
లేమి, 

వేంకగట్టు. ద్వ వి. (చేంయపాగట్టు) కృత కాది. 

“సీ, పైండిమెట్టుక లెక్కి వై శేలిన చేంతగట్లందు 
'దొగుడుమా(క లాడి మాడి.” య. 3,ఆ. ౫౫౨. 

గాంతలంటలో 
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చేంకరాసి. వై. ఏ. చేంశలాస్తి ఒకానొక కూరాక 

చెట్టు¥. (శ. రు 

చేశజీకము. ద్య. వ. (వేశశేటీకము) కీడు, 
“క ప్రాత యగుమంత్రి కనకం, జే:శఆేకము6 

జేని ననుచు శిక్షించి...నా, వంచ, ౧, ఆ, 

౨౯౦. 

చేకలాసి ఆ చేంకరాసి. (శ. రు 

చేతికాయ. చే. వి (చేందేశ*కాయ చేయ గల 

కాయ, “ఆ, జివాష్ట కింపుగాని చేంతికాయలు 

జెంవ చేల పొజనవైవనేల పిదప” భో. ౫ 
UU) 
ఆ, జాలం 

చేంతిదొండ చే. వి (చేందశిదొండు చేదు గల 

దొండళో. (శారు 

వేంతిదోన, దే. ఏ. (చేందుషాదోస) చేందు గలదోసళి 

అం. భొ. ద్వి, ౭౧. 

చేశిపుచ్చే. చే. వి. (వేయగాపుచ్చ.] 

పుచ్చ. (క. ర 

వేతిపొట్ల, జే. ఏ. (చేందుఢాపొట్ట్ర చేదు గల 

పొట్టన, ఆం. ఛా. ద్వి, ౬౦. 

చేంతివీఆ. జే. ఏ. (కేదుబీజ) ఆవడ, ధామార్మ 
వముళీ. ఆం. భౌ ద్వి. ౬౦. 

చేంతిసొఆ. దే. ఏ. (చవే:దు+సొఆ) కటుతు_బిశ. 
ఆం. భాం దష ౭౧. 

చేంత్రాడు. దే. వి. (చేదు+త్రాము నీళ్లు చేదు 
త్రాడు. (శ. ర) 

చేద. చే. ఏ. (చేయగల) నీటిని తోడెడిహాక్ర, 
“వ. , కొంకి గల నిడుపువెదురునం జేంద పుచ్చి 
= “దళం ౧౧, ఆ ౭౮. ఆం. భా ది. ౨౯౩. 

చేయు. చే స కక్రి- 1. లాగు. “సీ, చెప్పనివని 
నట్ట చేంచెద నని పోవు...”శుక ౨ ఆఅ. ౨౦౮ 

2. ఉద్దరించు. “ద్వి. వేందుకో చేందుకో సిరిగిరి 
నాథ చేందుకో మక్జయ్య చేందుకొ మృనుచు. స్తు 

పండితా. వర్ష. కిం, పు; 8. వ్రయోగంచు“సిం 

గాణింగోలలు వేడిన దజుచు గా నవి యొల్డ విఫలం 

బులగచుం బడియె...*'దళా. రి, ఈ ౧౭౭; ఢఓ, 

కూలర్చుం “ద... పెడ చేతులం బజచియు బచ్చ 

దబ్బలక్- మో:దియం౧ బాడుబావులం జేందియు 

ని ట్లధికావస్థలం బెట్టుచు,, ,”సానందో. ౨ ఆ 

ఎ౨ర పొ ఏ. జి అనా, L. వడ సములలో 

చేడు గల 

చేళ 

నొకటి, తీ కము, ఆం. భాం చ ౧౦౪; 2 

గరళము, విషము. “పీ. చేయభోజనము చేసిన 
మొక్కలీ:డు  దతాధ్యరధ్యంసదీతూధికారి.” 

వరావా. ౬, ఆ. రాగ. వనక, ఆ ౬౭, ఏణ. 

మ లి క్తము, “గ్. శెత్యదోపోదయంబున? as 

వైన, లిహీగకకుః బంచదార యు జేందు గాజెం” 

చెవు. ౨ ఆ. ౮౨. ౧౨౩; 2. వీనుల కింపు 

కానిది. “క. వీనులకుం బలుకులు చేస దైనను 

జెప్వుదు,,,”భౌరః కర్బ. ౧,౪ 3౧౦.డైే. ౭,౪. 
లోగ. [(వాఎ 

చేందుకట్టు. జే. ఏ. (వేదుఢశోకట్టు పిక్తకోశముం 

చేయ బే, విం మత్స (ము. “చ, మైిసిగడవం దిమింగిల 

క మెరైయి వెంచిన నీమువాకం గుస కవలలాళి 

మొక తియ జే పది ద్రైచ్లట కివు మి, ౨ ,౧గు దేలి” 

చు ర ఆ, 7౧౯. క భా. వ. se 

చేకబు ద్య. ఏ. (చేశశట్టు) 1 చేకుల పంచుకొను 
భూపావి శేషము. “వ, .,ఆవ్యిరించి జనకునకు నర 
ఇంబు7ా. 4, అంగదంబులు చేసరులు వేకటులు” 

ఒప్కబంధ: ౬౦౫ “సీ. సూలవేకటు లాకమూల 

కైచి సిరాజిగకుపుల గళ్ల చేకటుల. దాల్చి.” 

శుక. ౧) ఆ. ౨౨౭; దే. నంశెలలు, (చూ 

కోక్షటు,) 
చు a 

= చేకటు. హన్తభూపుఎశేషము, బంగారపు 

గుండ్డు చిన్న శంఖపుగల్లలు మొ. కలిపి గుచ్చు 

వారము. (బ్ర) “సీ... చేకట్టుపాలెలు చెన్ను 
మెటు-సటాకులు. ,. దశ, 3, ఆ. ౭౭. వేం 

మా. ద ఆ, ౧౩౦. బ, (నంకెలలు “సీ. కొమ్త 

వాతెజతోరణము కొన వచ్చి కఠినవి ద్రు నుమ 
చేశట్లం బడియె. నే వసు, ౨ ఆ. రోగి, 

చేకట్టుదండ. జే. ఏ. ర) హా స్హమును 

కదలకుండ జేయువండు ' EN 

చేకట్టుదండలు ,..” వీన. శరకుం. 

వాకట్టు బదనీక 

౧. ఆత, రియ బి. 

౦ | చేకత్తి. ద్వ. ఏ. (వేశాక త్తి చిన్నక త్తి. “మ, నెల 
కట్టైల్ తడవిండ్లు నమ్మలపొదుల్ చేకత్తులున్ 

+ "““రొమొా. కం త, DD ఆతం, భా ద్వి 

£2 0౦0౬౭ 

'చేక త్రికా(డు. ద్య ట్. (చే+క' త్రి+ కాడు) చేక త్రి 

గ్ రీండ వయ 

గరిడిమాసీ ల జెట్ 
ఖు లా 

యంన్నవాండు, వీరుడు. 

నెచ్చం జ త్తికాండ్రలయహాడి, 
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తోం త్తిసాము, "పెనుగులోట లొనర్చుచు, ,.” | చేకూడు, ద్వ. అ. క్రి. (వేశకూడు 1. లభించు, 
వలంధ, ౬౧౬. [౧౫9 

చేకము. బే, ఏ. దళ, బట్టఅంచు. ఆం. భా. ద్వి 

వేకలవాండు. ద్వ విణ, (చేశకలవాండు) 1. వరా 
క మశాలిం “ఊ. . ,నీరజనర్భరమావిభుం గడుం, 

కలవాం డటం డృశనిచి_త్తమ లా సకురంబు 

చేసి, కేవ. ఈ, ఆ ౯౨; 2. దాక. (శ. ర 

చేకానుక ద్వ వి (చేశేకానుక్ళ ఊపాయనము. 
డా నాకు: జేేశానుక చేసి సీన్చవతి కామిని 

ఎ. తంక క్క, ఆ. ౧౩6. (దీని రూపాంతరము 
వేకాన్స్ర) “మ,..ఇది కొంచుం బోయి వేకా 

న్కృ్హగా. భుటియించం దగు దైత్యచేక కని 

దశా ౧, ఆ ౨౨౭౮ 

'వేకికానుడ నం, వి, అ, పుం, 1. ఈ శః రుదు; ఓ 

ఒకానొక యాదవుడు. విణగఆ ఆ.అ) పక్నిలి 
తెలిషగల పాండు. 

చేతరు = కేకలు. దృ. అ 1, వే. భింయ. 
దొరకు “చ తరుణులు చిల్క బొమ్మలును 
ద౧తపుబొమ్తు లం మేలిగాజు బున్నరులును., .”” 

చేర్చి లీలం జేకర బొకురిండ్లం పేయనగు 
కూళ్ళను వందుచు,*కు సం 3) ఆ, 3౬; 
డ్డి సిద్ధించు. ఫలించు.“ జారివద నేన చేయుంచు 
ననంకతగుణాకరు నన్నుతించుచుక్ , సరసీజనాభుం 

గొల్పుచును జక కథా స్థీతు లాలకించుచుక్ 

నీరకము6 గాలముం గడపునీకు నభీష్టఫలంబు శెల్ల( 

శేకరు టది యబ్రమే..,”” రామా. డ్విళేఫ 
దర్పణము ర, ఓ, 

చేకుజు = చేకురు. 1. లఫ్ఫించు. “క. వెజపకు 
కలలోం చేసిన, కొఆగామికి వగచుచోట గుణ 
రత్నము చేపణె సీకు నలిగి కన్నినం బజపు 
వయిం బడేనయట్లు వద్మ డళాశీ.” ఊం వారి. గి 
భార భీవ్యం 9, ఆ. ౨౯౭; 2. కలుగు , “క, ,, 
క్కకుణుం బూర్య్వాకారము నీ, కోజవుగ శాపమున 
కవధియును నవ్వు డగున్* ఛా. రా, ఆర ౨౩ 
అ. ౫౦౦. కళా, ౬, ఆ. ౧౬౦; 8. నెజవేలు. 
“ఉం, నాం బులక్షీ కిక నేవికమయ్యె నిష్ట 
ములు 'సేకజి,..* భాగ, ౧౦, స్క. వూ, 
౧౭౬౫; 4. వట్టువడు, ఉన కడకాళ్ల నందంద 

యొడిసీ చేకటి బట్టి...” దళ. సి ఈ ౧౨౨. 

దొరకు. “శా. ఆశాపాశము దాం గడున్నిడుపు 

లే దంకంబు రాజేంద్ర వారాశిప్రావృత మేదినీ 
వలయసా మ్రాజ్యంబు సేకూడియుం, 

బొెందిరి,,,” భాగ. రా స్కం ౫౭౫. ఆం, 
భా. కృ. ౯౯; 2, నెజువేయు. సిదించు “గీ, 

నిన్ను గనుంగొనంగాం గట్రెం గన్ను లారం, గోయ్మ్య. 

"లైను మాకు జేకూడె నేదు” య, ౫, ఆ. 

ఏ, 

చేవారు = చేకురు. 1. (కలల) “నీ, శృంగార 
వతులరతులం బేనయించి,..శకేరుచేరుపు సీ 

చేకూక శారి రసిక. ౪, ఆ. ౮౭. చంద్ర. 

వ. ఆ. 3౮5 2 సమర్థమగుం “ద్వి. శేషుని 
భీవెంసం జేకూరకున్న, ఫీషణగలతి వీంథెం జేర్చి 

చాయుస్తలుల” రం, రాయు, ౨0౦03. పొం ౨. 

ఏ. వశవడుం (చూ 'శేహూర్చుం); 4. సీద్ధించు. 

గ చం చేతాన్న. 

వకూరుచు. ద్వ. స క్రి, (చేకూరు. థా. శ్రే 1 
వశవజచు; 2. సిద్దించ శ్రేయం. (చూ. చేకూర్చు.) 

చోకాం = శోకూరుచు. 1. (వశవజుచు “క. నా 

కనగా గనకము భామా కనుంగొనం జిల్ల పెంకు 

మాత్రము దానిం,'జేకూర్చిన నాతను విజె;సీకం 

ఎైవన మొనర్తు...”” శుక ౧, ఆ ౪90; 9 
(సిద్ధిం చేయు) “క నీను సేవించితిం గావున, 

ననఘా నీవాంఛ తెల్పు మదిచేకూ ర్రున్.” దశా. 

గి ఈ ౯9, 

చేకూలి. ద్వ. వి. (చేషాకూలి) ఏడినమున కాదినము 
ఇచ్చెడుకూలి. “ద్వి. ప్రాకటంబుగ నొక్కబాంవని 

యింటంజేకూలి గొని కొల్చి జీవించుచుండిలో 

చండిళాం దీకా. ఈల, ఫు, 

చేకొణద. దే. వి. తీరమోరంటనేం (శ. ర 

చేకొణంజా. దే. వి. పచ్చరంగు గలశెదలు, (శారు) 

చేకొణుదు ఇ చేకొణుజు. “సీ. గంధత్వననరనేఖలు 
మేఘువదమునం శేకెణదులం వేళ సీమలందు.” 

కానీ ఇ ఆ రా. 

చేశాను. ద్వ. న క్రి. (చేశోకొన్ఫు 1. పరిగృహించు. 
“చ, చేకొని భరియింపు మోతని శకుంతల 

సర్యము వక్కె_,..” భార. ఆది. ర్క ఆ, ౧౦౯; 

2, ఫుచ్చుకొను, “చ కను(గవం బిన్ననవ్యు దల 

గాసీం 

సం? 



చ్రక్రో 

కన్ మునినాథునికన్ను సన్నని, చ్చినందగభోజ | 
నందనయుం శేకాని,,.” పారి ౧ ఆ యి 
భార. ఆది. ౨, ఆ. ౧౯; క వట్టుకొను, 

“క.కట్రియం చేకొని డేనం,ఒట్లి. "పా, ఈ, ఆ. 

౨౬౪. దశా. ౨ ఆ ౨౬౦; డీ. చెండ్లాడు, 

“నీ శచినిం శేకొను పాకశాననుశిఛంషి. | 

జొవ్నాపవీ, ౧. ఆ. ౧౪౦. భోగ. ౧౦, సం. | 

ఉ. ౧8౫; రీ. కున్పించు. “క. తన కబకారము 

1075 చేగా 

భద్బుం డలిబలుండు కివాలి శివ సౌ, ౨౦6 

15. విశ్వసించు. “క నీకకమున నాదాన్యము, 
ప్రాకటముగం చాయు ననినవలం ఆకల 

కోని యూజడి నిర్ల రత, శోకస్టి తి నున్న దాన...” 

భార. ఆది, ౨, ఆ. ౫౦. అ క్ర భ్రూను. “క 

నా కభిమకంబు asl నువకార మగు 
సమీ హిత బుద్ధిం, శేకాని చేసెద... భొర. ఆది. 

ఈ, ఆ ౧౨౯. చళౌ- ౫ ఆ. ౮౯౦. 

మదింకే,సీనభును: డల డనికమిచేనొనియుంండక్ “జీవోల. ద్వ విం ( చేషాకోలు) చేతికజ్ఞ్జ. “కీ వికలు 

జినదు,..”భార. ఆది. ౬, ఆ. ౧౧౫% “డఊ,, 

అ, శ్నేడివిళుండు చారలన చేకొనువాం డన... 

వజ్తినచేకోల యది పోయె.. క్ ళా రాం 

లు చెడా, ౦ గిం 

భార, ఆపె, లర్ & ౧౩; 6. జయి౨ చు, He చేకోలు,. దం రా (చేకొను. ఛా) చకానుట. కకం 

ఇష్టం, చేయడి చాలిక తెత్తు న,జేయం-డనై | 
యమరవరుల- జేశాగి మైకన్.”” భార. ఆది.! 

సీముఅదికి చేడుళడయం నీవ చేకోలు గలిగి 

గక్షింపు మింక” దశ. ౧౨ ఆ. ౧౦. 

౨, ఆ గం; 7. వకు = చేపీకాను. “చు. సోమ | చూ. జే. ఏ. “క. వేగు, క. చేకకు) 1. చేవ, చెట్టు 
యాజి మనుషృత్తులు వేళొను నెల్ల వెంటలక్, 

జెడుదుముగాచి నీక కక జీరయుంహడును లేక 

పుక్తకాలి కాశీ, 6, ఆ ౯౩; ర. తోడ్కొను, 
“క నాయనుజునకు వివావాము, సేయం 

గన్యాక్కృయంబుం శేకాని బలిమిం, బోయద 

నడ్డం బగు వానాయకభుజశ క్రి నడ్డమగుం 'డాళి 

మొనన్.” భార. ఆది. ళీ, అ. ౧౯౮); 9 ధరించు. 

కక ++ కార్యన్న్ఫూ ర ర్భిమారర్తి చేకొన్న కి యన్.” 

ఛోర. భీష్మ, ౧, ఆం లు 10. ఫాందు. “సీ, 

వహాకిచందనాన్నదం బగుచనులువమోంద అట్టు 

చేకొనుంగాక భసిశకధూలి*” వార. ళీ, ఆ ౨౮ 

ఛార. ఉద్యో ౧) ఆ. ౨౧౦; 11. శాపాదు' 
“డ్, , , కొౌరవబలంబులు చెళ్తురు వెల్లి చేలా 

జేసినం గర్భ కర్ణ మముః శేకనచే యనుచుకొ 
భయంబునన్. a భార. దో * ౧, ఆ. కేరా ౨, ఫాం 

రొ. కిష్కింం ౫౦0; 12. అరుభవించుు*ోచ.., 

ను. స్థిరమతి రాజ్య భోగముల చేకొనలాాం దళకి 

"లేమ... విక్క. ౧; ఆ ౭౧. వరాహ. ౧౧ 

ఆ. ౫1౬; 18. తెలిసికొను. “క నాకుం బ్రీయ 

మీటు చెప్పితి, చేకొని హీకమగుట సతసీంచితిం 

దరుణీ * భా. రొ. కిష్కి0 90౧౦. విక్ర, ౧, 

ఆ. ౧౧౦; 14. అెక్కు_ చేయు, 'కం a 

గో పాలకురకణాకలమునం దోలునట్టు లమరుల 
చిల్హం, జేకొనక తోలి వంచి మృవేకోపు-దు వీర 

₹[=ఐరీరీ 

చూనులోనిసారము, అం భా, ది. 3౭. క 

చన గలవెజుకువింటను, చానుగ కీ లోత్నలంబు 

బాణంబుగ... భోధాగ. ౧౦, స్కాం భో. ౭౬౭; 

2. శ్తేస్థత. “కీ, ,విపాశవాసియుం జం ద్ర భాగ 
చేగ్చ్కయును శరావతిభూతియును. ల” పంద 
౧, ఆ. (౧౩౮) 8. ముద్ద, అచ్చు. “డం 

బం,గారమువేగ యాకరుణి కన్నులవండువుగాబె 

చూ చినన్ ద్వా. ౫ ఆం ౧%. విణ. దృఢము. 

“గీ నెలనువిండ్డును మొదలై న చేగవిండ్డు.' కాళ. 

5౨, ఆ. మో. 

| కుయడ్డ. జే. వి. (చేగ4గడ్డ్ర ఒకాగొకయావధి* 

(జా) 
చేగడియ. దష. విం (చేషానడియం) చేతిలోం దీసికొనం 

దగిననడియం “గీ, వచ్చి యరరనిరోధంబువలను 

జూచి, కాంకుచేష్ట యెణీంగి చేగడియం దివియం 

గూడదు, , టో శుకం కు ఆ. ౧౨౯౭౨ 

చేగలమెకము. ద్వ. వి. (చేసాకలగా మెకము నీశులనః 

వా_స్టీ. “సీ. చేగలమెకములం జెండుబెండొన 
రించి...” అచ్చ. సుం. ౧౦౮ 

చేగానుంగం ద వి. (చేషాగానుంగుం చేతితో 

చది, స్పెడిగానులప, “క, చేగాను: గాడువెజపం, 

షేెెరనంబునం బురారి6 "జీల్చక కుడువన్ ఎ” వా”. 

౧; ఈ రర 



షీగిం 

గండి. ద్వ. వీ (వేశగిండి) చిన్నకూజా, ఉక్ల్రీ 

చిత్ర, లేఖ వనీండిచేగిండీ భరియింబం గృతుశుల్క_ 

మణీ పొదుకలు వహింవ,.”” దకా. ళీ, ఆ. ౯౭. 

చేన, జే. ఏణ. (ఈ కేస) 1. క్రూరుడు. “ద్వి. 
అసమయమునం దృణావర్తుం డనెడ్కియానుక నుర 
గాలి మై భోజు: డనువ,, .అయ్యెడ మిఃట నడ 

రునచ్చేంగు,బుడమీ_పై: గాడని... ఆమ కరి, 

ఆ. €£౯ ౧౧ వం, 

"చేసరు. చే. ఏ. వృశవిశేషము. గజా. దీని వేళ్ల శు;డి 

యెజ్జరంగు తయాకుచేయుదురు. కాం 

చేగొడ్డలి. ద్వ. వి బొ. (చేశోగొడలి) పరశువు 
గం డృ గొడ్డలి. “క, రొముం.డికువదియొుక వుగి 

నృపతంల, శిరములం జక్క_డిణెం దరదుచేనొడ్డం 

టన్.” భాగ, ౯ స్క౦. రజ౭, 

చేగోడి, డ్య. వి. (చేషకోడిఎ కోడివడ, ఛక్ష్యవిశే 

వము, (శ ర 

కేకేరున ద్వ. వి. (చే4-చమురు ఘృుకము, చేయి, 
సీం చెయ్యి చేచము రన నాజ్య స్ట మొవ్వ 

కక 1 en ౭2.9౭ 

చేసాము. ద్వ. అ. క్రి. (వే+చాచు 1. ఆశించు, 

“శా... ఎవ్యారికిం, కర. శేరళాని మవోని ధానము 

నకుం జేచాంచితిం దొయ్యలీ”” ఊ వారి, ౫; 
ఆ. లా డి. సిద్ధపడు. ఇటే: చేసొంచు. (సిద్ధ 

వడు) “క ఎవ్వనితో చచ్చోటం, శివ్యకం 
జేసాయవలదు వేసాంచినచో..,వగ ననం దీర్చం 

దగున్.” కానీ, ౧, ఆ. ౧౦౯. 

iss a అ క్రి. (వేపుశాచేపుం వ. 
నే ద్వి, , పొలిండ్లుచేచేవమదిం బు చ్రుపై 

బ్రేమమర్షిడ గొనలోద్వి. వరమ, 9, ఆ. ౭. 

గ ప్ర 

చేట. దే. వి బె. ఇూగడిసాధనము, శరము" 

“డా, .నిండదుబండికిం, జేట భరంబె,..” చైషి 

2, ఆ. 2౬ “క. పిట్టలు, వెట్టడిచినం శే 

డన్ని కిలళిలచెగయున్.” సాంబో. _౨, ఆ, 

ం౯ార. (చేటెండన్ని = అనేక మని భొవము) 
చేటకొల్లారు. దే. వి (వేటశకొల్లారు) గృవావిశే 

మము త్రిశాల. ఆం. భె. డి. ౧5. 
వేటనోళ్ళబోంటి. జే. వి (చేట4గోట్డ్ల+బోంటి 

శధార్చణఖు, “ఆ. సంకసించి యకనిశెంత కట్టులు 
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వోవం జేటనోళ్ట బోంటి బూటకంబు, జెలిసీ,,ఎీ 

ఆచ్చ. ఆర. ౧అటదిెః 

చేటచేవపు. జే, ఏ. (కేట4+వేవపు  అనకూలమొ 

కొంచమేటవాలంగానుండుట. 

కటవేజు. దే. వి. (చేట వేలు ఆ:డువానిదక 

విధ మైనకోకకట్ట* ' శ. ర 

చేట వెయ్య. చే. ఏ. (శేట4 చెయ్య.) 1. దూడ 
పోయిన వెనుశ దానిచర్మ్మ ముతోం కేయుక్ళత్సిను 

వతృము* (వా); 2. జహౌనొకలిట్టు. టి కు, 
చెయ్య కల్పుచ్చు చెకుసు. ” హాంన. ౫ అ, ౧౧౩; 

8. లేనిసోనిమాట, కృ,ర్రినపురూట. ఊదా! 
సా. చెజుపుటకు చేటపెయ్య చాలును. 

చేటన్యు. చే. వ. (కేట+ఆక్వు) చేటతో బదులిచ్చు 
ఛానాోగదిక ము. (బ్రాం 

చేటరిక్కు. ద్వ వి. (వేట+రిక్క_) విశాఖానత 
వ్రముం (శ ర్స 

శక నం, వీ ఈ. స్తీ దాసి, వనిచేయునాండదుది, 

చేటిక. నం, వి. ఆ, స్తీ? = చటి. 

చేటు. జే. ఏ. (వెడు. ధా 1. నాశనము, “ఆ 

తనియం బండకుండ మును గోసికొనం జవి, చేతె 

కాదు విత్తు చేటు గలుగు.” భారం ఉద్యో. 8, 

ఆ. ౫౬. భార. శాం, ౨, ఆ ౧౭౧; 2. మర 

ణము. “ఆ. నలంనిబు C జూచి నాకారివే టింక, 

నిక్కు మయ్యె నంచు నిశ్చంయం చె భా, రా 

ఆర. ౨, అ, ౧౪౮); 8, అశుభము. ఆం. భా 

ప్ర ౯౯; శీ. ఆవద. ఆం. భా. ద్వి. ౨౧౦౧: ర్, 

నొప్పి. “ఆ. పేదకోవ మెందుం బెదవులచేటు 
గాకుడికి యేమి సేయనోపు నన్ను.” కళా, ౬, 
ఆ. 3౦. భార. కర్ణ. ౨ అం ౨5. 

కేటుండు, సం, వి. స. పుం. 1. చానుడు; 2, 

నాంయికానాయకులం గూర్చుటయందు తగు సచి 

వుడు. (వీరు సీఠమర్దుడు, విదూవకుండు, 

వేటుండు మొ. చారు. వీరిలో జేటు డధముండు.) 

శేటుకాలము* మీ, వి (వేటు4ాకాలము వినాళ 

కాలము, అంత్య కాలము, “స్కీ చేటుకాలు గీ 

మైనషబ్రతినవట్టై నంతియ,,.” భార చ్రో 
రీ ఆ, ౨౯౧.*క..,నరకుం డిమైయింగారించెం 

దనకు. జేటుకాలంబునకున్.” ఉ. వారి. ౧, అ 

౧౧ 
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చేటుకతి, చే. ఏ. (చేటుచేకణీ? ఆంత్యకాలము. 

“గీ. ఇనకులీను.డు. . .అగ్రశిఖర మెక్కి. వెలి 
లంక వేటుకతికి...” భా, రా యు, ర౬౧. 

జేడ్పుడినాండవు.. భీమం cp ఆం వల్జ్హ భూ. 

వై. లర 

చేజ్చాటు 1 వేటు పొటు: (చేడ్పుడు భాం 1. ఆతు 

జేటుపదు = చేడ్చడు. (చూ. వేటుపాటు) భము, అం, భౌ* ప్ర. ౯౯. 2. ఆపద అం. 
వేటుపాటు. ట్య. ఏ. (చేటువడు, థా) భంగపాటు. | సరి. మాన. ౫౯; తి. బాధ. “శా సింగం 

“గీ, .. చిరజీవి జాత్కచామ్ను డై చెప్పెం దనచేటు; బాంకటితో నవహోంతరమనం జేడ్చాటుమె 

పాటు మతికి*” వేం. వంచ, 3, అ, ౧౬౮ నుండి... ”భొర విరా ర్క ఆ, ౯౫ భీమం 

వేటుముణంగు. చే. అ. శ్రీ (చేటుమణయగు) 3,అ, ౬ 

నళించు, చెడు. (శా) వేక అ చే చెవు ద్రు+ కే తృతీయావిభ క్రి 
వేటమణ:చే. దే స | క్రి. (వేటు+మణంగు ధా. ప్రే 

చెజచు, నళింపంజేయం, (బాం) 

చేట్లకొఆపి. డే. విణ. (చేట్లుశోకాఆవి ని ర్భాగ్యుండు 

చశ్యయము* (సమాసమం దిత్వము వచ్చుర) 

వ...అంత ప్రోణుచేత ననుజ్ఞాతుం డై... 

భార, ఆది. ౬, అ 35. “క, ,, లేజోధ కుండం 

నేడియ, చః విం (సం, వటిళా) 1. స్తీ ఆండుదిః 

ఖలంండు “సీ, ఖలుం డొష్లూ వాట్లం డనంగ 

శరివిక ట్రై యనంగను వాట్టని యనం జేట్టటొజివి 
59 

నాం. aie భా. ర్చ, ౧౨ (శ దం బ్రా 

పా-' చెల్టుకరిది. లతీశారాయణీయ ను. అం 

వదా 

———_———— “కీ, .ఇట్టిచేడియలు గలరె” భారం విరా ౨ 

ఆ. ౨౭; 2. వర్ని, భార్య. “వీ కూడులే కాతని 

చేడియ మువ్వురు కొడుకులలోపల నడీమివాని, 

మెడం చద్రాడువోసీ, =” హరి పూ. ౨, ఆ 

ఈం. 

చేడె = చేడియం (స్త్రీ, ఆండుది) “గీ, వెట్ట యని 
తిబ్రరే తోడివెడె కెల్ల.” ఉం రా, ౧, అ 

౧౮౩. ఆం. భా ద్వి. ౧౦5 

చేడ్నడు. ద్వ. అ. క్రి" (వేటు పడు.) క చచ్చు 

నశించు. “చ. , , కాల్నందొడంగె హు తాశనుండు 

స్కేడ్పడంగ వనంబులోని మ గ వక్నీ భుజంగ ను 

భూరఠ సంఘముల్ ౨” భారం ఆది. రా ఆ. ౨౫౮ 
అచ్చం యు. ౧౦౧. 2. భనగ్నమనగు. “శా బాలుం 

జెక్కడ బండి యెక్కడ నభోభాగంబుపైం 

శేడ్న్సడం, గాలం దన్నుట యెక్కడ. . భాగ. 

౧౦, సం వూ ౨౫౭; 3. వ్యాకులవ డు. 

“క, కముభయమున మా౭లి చే,డ్చడి రక చోదన 

మునం దపాటవుం డైనన్” భార ఆర. ర్క ఆ. 

ఓఏ. ఊఉ. రొ రా ఆ రాయ; ఓ. కష్టవడు, బాధ 

చెందు. “ఉం ఈవును చేనవాొలెచ మునీఫ్వర 

భొగ్భము లేమి. కేస శాశీఎరహాస్ని తౌపమ్లు 

బశేశుండ సీచ్కేతను గానంబడితి నిదె వితామవా 

కంటే.” భాగం 3, స్యృం*, ౨౨౧ “డా, ., కాలు 

వేతిబల్ , తొక్కుల నమ్మను ప్ర భృతుల్ దుద 

రూవజ కుండ నేర్చిలే” అము. ౨, ఆ. ౭ 

2, వంచమ్యర్థము “గీ, నారదు చేతవింటి. హరి. 

ఉ. ౨ ఈ ౧౫౩౨ “శా. అప్పుళల్ వారిధిచేత 

బుచ్చికొని, + +” ఆము, క్క, ఆ ౧౫౮ 

చేశంబట్టు, ద్వ. స క్రి. (శేతక4పవట్టు ఆధార 
ముగా చేసికొను. “ఆ,,,నరనాథ...నిదుశ్చ 

శోక మతనిం జేతబటి నీఫ్ర మాతంగతుర గాది, 

కముల బంధుజెనులం గాచికొనుము.” భార, మొ 

౧౧౭. 

చతక్రము సం విరా, (ఈ లికాం ఈ) l. తలంపించు 

నది; 2. తలవచునచిః 

చేతికి సం, విం ఈ, స్త్ర 1. కరకళ 2. కరక కాయ; 
8, జాజికో, (వాం చ 

చేకడి. ద్వ. ఏ. (చేశేతడి (చూ. చేశడియాజు.) 

చేతడిజకూాయలు, ద్వ అ క్రి" (చేతడిఖఅజు) చేయి 

యాజునంతయాఐలస్య మైన లేకుండుం స్వల్ప 

కాలమగు “గీ. ఆజ విట్టించి చేకడియాజ దివును, 

దీని ెబ్బంగి మోవానం బైనబేశ్క గలిగె...” 
కాళం ౧ ఆ. సీఈ, 

జేకన. స౦ ప్, ఆ దీ తి || జనము; 0 బుద ల 

ప పా ఖ్ . 

చైతన్యము; క. చిత్తవృ త్తిభేదము; రీ. మనస్సు. 
“డా చేకన కింపుగుల్య్యంగ వ చింపు మనంగ. ల 

సమోరి, క, ఈ. గల్ల 
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జశళకనయటా,లం, "బే, మ బం తలబ్రాలు సే సేనలు, వేకస్సుం సం, విస్, న, 1. చిత్తము, మనస్సు; జ 

“ఉం, ,కరంగమాలి కానీకము శల్రైనముత్తేములు, చిత్తవృత్తి; 3. వైతన్యము; 4. తెలివి. 

నిచ్చలు: _బైవయినాడు ముక్షికం, జాతదళాయ చేతాంకు. ద్వ వి. (చేశాతాకయు సాొవానము* 
తాకీనునసంభ) వు మొప్ప ముముతుమౌొళిమైం | “క, నాతోం దలపోయక రో షాతురతకొ 
'జేకనంబ్రాలు వోయంగతి కీశనమారసమోరితం బ్ర,చినవట్టి కవనీ నాథ, వాశంబు వినంగ నిట్టులు, 

బుల్తైఎ” వాల్మీ* ౧, ఈ ౭౦. (కాయ, చేతాంకున చెప్పరంబు సేసీతి కంటే.” భా. 
చేతనకి. నం వి, ఈం స్త్రీ. 1. వారీతకిస్లో 2. కరక, ప్రో, ౨, అ. 3౦౨. 

చేశనవడు. మి* అః క్రి, (చేతనముావడు.) మైక | చేతాచ. ద్వ+ వ. బం మల్దుని యాయ. ధనిశేషమఃలు, 
న్యమునొందు. జక నృష్టి చే "నవ్వండు చేకనవడ ! ఆం. భాం డి. ౨౦౭. 

కుండు...ఖెగం ర్యా స్యం* ౧౦. | వేతించే. సం అ, 
చేశనము. సం. ని ఆ. పుం. జంతువు సి (ఆఅ =D 

అ.) ప్రాణముగలది. 

వేకనించు, నం, అః కిం వె 

అతని కన్నునీడ నాప్త్రతం బై నయా, శవము చేత 
నించి చలన మొంది.” భార. ఆను. ౨, ఆ, ళం. 

జేతనీయ నం, వి. ఆ. స్తీ" బుద్ధి అనునోవదధిశ. 
చేశనీయము. సం. విణ(అ. ఆ, అఎ తెలియందగినది. 

చేశనండు. సం, వి ఆ, పుం, 1. మనుష్యుండు; 2 

జీవుడు; 8. డేవు(డు, 

చేకన్నంబ్రాలు = చేశతనంబొా లం, “మం చెలువొం 

దించుచు రొలు6 బువ్నవితతుల్ చేతన్నంబ్రాలో 
యనన్.” పృద్యుమ్నచర్శ్మిత్రము. (ట్రా) 

వేకవ్వు. ద్వ. ఏ (చేశరచ్వు) (వాయునపుడు 

'వచ్చినపొరపాటు, 'వ్రాంకతవ్వు. NR వ్రాయ 

ఛాయలు గొంకుకొనరును “జేకళ్వం గొనక 

యంండు పొందడు రిఈ ౭౪౧. 

చేశము* సం. = వేతస్ప్సు, “డా చేతము చల్లంజేయ 
" వలెం జిల్లున( జల్హవలెక్ =” (పెద్దనచాటువు) 

చేతముకు, ద్వ ఏ. (చేసాతనుకు పన్నుకు రకు. 
(శర) 

చేశయికవ్యను. సం ఇ చేకసీ నామం. 

వేరరించే "వై. కీ” (క చేరరిను చై కన్యము 

గలదగుం సీ, ఫోహామృతముం గర్భ పథ ముల 

జొనువవే చెలువ నీజీవంబు చేతరింవ ఫ్ కు. నం, 

౫ అ, ౧౩౫ ఇండికా. దీమోం.3౬, పొ, 

చేకవులు. ద్వ. ఈ (క్కి. (చేశళవుల్ఫు దొరకు 
లఫించు. “క. చేతులకసీవోం గయ్యము, 'సేఠవి 

'లెడునట్టి విధము చింతించి ననుం, చ్రీ తుంగా 

గరుణేంపుము, , డా వారి, న్ ఆం జ 

చె తన్యమునొందు. “ఉ, 

కీ, మె వై శఈన్యమునొందు, “ది. 

ఆక యు నొడలు న్ా యంం౦డియంను ద్యదాత్ర్త 

వ్. వ్యాప్త మెనచేసంబు, చేతిం చినట్లు 

దో౭చియు శరీరంబు, చేతించ దాత్త న్ను చేతించు. 

గాని,” వండితాం. వాద. ౧౯౫. 

చేతిబిడ్డ. ద్వం వి. (చేయిగాబిడ్డ) వనిబిడ్డం (శ, రు 

చేతిలోనియది. ద్వ వహాస్తగతమం, అధీనము, 

“గీ... .సజ్జశుని వేతి లోనియది (బ్ర,వాలోకంబు 

దీని మార, , లేర్చడంగ నెన్నండును విని యెొబుంగ 
శెట్టు.' ' భారం. శాం. ౬, అం ౨౯ాల 

చేతిలోని వా(డు. ద్వ విణ, వా _సగతుండు, అధీనుండు, 

“ఆ. ఇట్లు సేయవేని యింద, నూరెల్ల న్యాచేతి 

లోని వార చెప్ప చేల.” వృథా ౧, ఆ, ౮౮. 

చేరి వ్రాలు, ద్య. వి బం (చేయిగా వ్రాలు.) 11" 

వా స్త'రేఖలు. (శ ర); 2. సంతేకము. (వా 

చేతోంశువు. సం. వి. ఉా పుం. జీవుడు. 

కేతోభవుండు*, సం, వి, అ, పుం మన న్ధథుండుః 

చేత్రాడు. ద్వ. వి (వే+ త్రాడు నోల్లునియలంకార 

| "పేేవను. చుబంధః ౭౮ : 

చేదండ. ద్వ. వి. (వేగాదండ) శై దండ, వాస్తావలం 
జనము. ద. చేయెత్తి లెమని చేదండ యిచ్చి,” 

ద్వి, శ నాం వు ఆ. ౧౧౪, పొ. 53, వం, 

చేడివ్వు. ద్వ. అ క్రి (వే+తవ్వ్ర చేయిదాంటి 

పోవు గతించు “క, 'చదిప్పిన కౌర్భములకు, 

వెదనం చొందుదులె,..,.”ఉ, రాళ, ఈ, ౧౦౫ 

వేదరినెనము. వై. వి. (చేశాదంసెనము). చేకానుకః 
(చూ. చేదర్చెనము,) 

చేదర్శెనము వై. వి. (చేగావశ్చనము చేళానుక 
“న చెమి సీరీతిం చేదర్సన ము లొస.గ' జే* 

వె అం కషం, 

విం 



చది 

వేది, సం, వీ, ఇ. పుం. ఒకానొకచేశము. 

చేదిరాజు. మి. ,వి. (వేదిషరాజు) చేదిచేశమునకు 
రాజు = శిశుపాలుడు. 

చేదివియ. వై. వి. (జే4ిఏియం దివ్వటీ, కర; 
దీపము, “వ.*. శ్ర్మందుగా మండు చేదివియలు 

వెందొవలునుం గా...” స్వా గి ఆ. ౭౧. 

దివ్వె ఆ చేదివియ “సీ. చేడివ్వెప్రశిమ వాసీతి 
Lr గొజ్జ-గి నీటి గాజుకుప్పెల 

'వెజ. 3, అ, 85, 

చేదుద్దు. ద్వ. వి. (వేశదుడ్డు) వేతికజ్జ, లగుడము. | 
“ను, =, వోంపుడు కోలలుకా వజుచ వేదుడ్డుక | 

నమ్మగ్రంబులై, వెలువారన్ ,..” వారిశ్చ. ౨. 
ఆ, ర, 

చేదోడు. ద్య. విణ. (వేశతోడు సహాయము, 
“శా, ,శుంభచ్చమూ, సరవచదై భవ "మొల్ల | 

శె: దనయణజ్ఞ్ఞానంబు చేదోడుగన్.” దళ. | 

| 
| 

| 

| 

॥ 
i 
| 

] 

ర, ఆ రర. వారి, ఫూ, ౧, ఆ, ౨౫. య, ౧, | 

ఆ, జదిః 

చేదోడువడు. ద్వ. అ. క్రి. (చేదోడుగాపదు) 
నహాయమగు. “క. Bere చెం జిక్కీనచిత్తంబు 

_ దనకుంజేదోడువడన్.” వారి. ఉం ౫; ఆ. ౨౦౧. 

చేను. చే. వి బె. (బ వేలు) 1, తేతృము 

ప్రాలము. “సీ, చేనం బండినవిత్తుచేనిక ఫల శాంత 

బేరి 6 గ్రమ్షజ వెదవెట్రిట్లు.” రుం ళు గి 

ళల ఆం భం ద్వి ౨౨౦; రి, సస్యము 

“పీ ఏటేట విరినీట నిరుగారునుం బండుం 

.శ్రాసంగువరి చేల. బసీండిచాయ.” భీమ, ౨, ఆ. 

శర; త అరణ్యము. “వీ అల కంబమయ్య 

చావై నదే మోకాని సింగ మొక్కటియనం చేల 

లేదు.' యః ౧, అ ౧౦౬ 

చేపట్టు. ద్వ. అ. డీ చేవట్టువట్టు. “కీ జెట్టితం 

డంబుతోడం ప పట్టి వంత శారి విటీచిన 

యోట్టు నస్టలిక విజుతు.”” భార విరా ఇ ఈ 

రాగం స కీ/" (వే+వట్టు) 1. చేతీతో? బట్టు 

కొను. “సీ, తడపండ్లు ఇట్టి తడయక యొకు 
కుతై యార్చుచు. ..” భారం అర ౧, ఆ. 900. 
ఫీమ గి ఆ ౧౧0; 2. చెండ్డాడుు “మం ఆలి 

-లోకుండు స్వరోచి నీకు. బక యా నారాజు 

చేపట్టి యృప్రతిమ శ్రీ విభీవంలు: గాంభెదవు: +౪” 
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స్వా. ఇ) ఆ. ౫౬ ఆనంద. ఫ్రీ బి ౭3. ల. అశ, 

యించు, “కం ఫుట్టితి వజుతనుప్తునం జే,వట్టితివి 

ప్రరాణపురుమ భవనము...” భోగ. ౧౩ న్యృ_-౦. 
౯౧; ఓ. తీసికొను. “మ. . .నీపట్టంబు నీమంత్రు, 

లి చ్చిరి నా కింతవంం సీ వరాజ్య మిదివే చేవట్టు 

జే- బోయెదన్ .”భా. రా, కిష్క 0. ౧౦; కాళీ 

3, ఆ. ౨౦౮.8. ఆదరించు; “శాం నాకముండు 

ఘనుండు  మల్లరథినీ నాథుండు 

శ్రీతోడక్ నము సేతుం జేసి యెలమిం 'జేవట్టి మా 

కిచ్చుటన్ “వారి. వూ. ౧, ఆ. 38, నృకీం ౫ 
ఆ. ౧౪౫% 6. నిశ్చయించు స్థేేవజచు. క 

వారును నట్టిలన్న, శీ, మరసీ చేవట్టి యాసన్న 

మయ్యె జీవల” వెప, ౬; ఆ, 3౬; 4. పూను. 

“క, ఈవనికి మారు వై ర్యముం శేవ పట్టుట యిరేవు 

గాదె, ” రుకూ. గే ఆ ౧౨౭. న కాట ౧, ఆ. 

౧౦౩; ర పూను, “గీ భాగ్యదేవక రూపు 
చేపట్టినట్టు.” డీ వారి, ౨, ఆ. ౧౪౬, కానీ 

% ఆ 3౧౫; 9. గంపొదించు. “ఊం పెట్టితి 

బంధుకోటికి నభిప్పితవ స్తుచయంబు క్రీ ర్హిచేవట్టితి 

కాశీ, 5 ఆ ౨౧౫, నేము ౨, ఆ. ౭౭2; 

10. కలియు, రతియందుంగూడు, “మ. కృతి 

విశ్వాస మెఆింగి చేకొనియెనుక" శ ౦ గారవద్వ 

ల్లపీ, రతులం న గుజ్జ మేను వగ మాజుకొా 

దీర్చి వేవట్టణడే.” ఆని, ౧, ప్ ౧౬ కళొం రో 

ఆ. ౧౨౮ పి, కే (ము,స్టమున్నగు వానితో) 

చెట్టుపట్టు “క. చూవట్ట'గగ గోమయమునం 

జేవబ్హైనరించి. ,.”ళుకం ౨ ఆం 3౮. పాండుం 

క, అః పెండ్లి. ఆం. భా, ద్విం 

౧౭౭. ద్వా, ర, ఆ ౨3; లే. ఆధారము 

ళు ఆపర్వకశిఖరస్థలి; హ్రాపున నొకయెజుకువర్లై 

వటుకరలోశై., కాహూదిత సౌఖ్య శ్రీ, చేపట్టయి 

వెలయు, . .భ్గల్లా. 3. (శ. ర బ 1. చేతి 

వటు, “సీ, ఎలతుమెదలదిము కలం గ మకయొ వ mn Wey 
మున్న చిగురు చేవట్టకు డిగకమాన్న.” వను. ర్కఆః 

కక ల కలవాము. “*మ,,,సిగవీడక్, వెను 
చక్కిపింజె వదలక జేవట్ట్లకుక వచ్చినన్ ఊం 
రౌ. ౬, అ, ఏ౬ఒం, “సీ. హెచ్చి చేపట్టక వచ్చు 

నాతని ఏలొకించి ప్రార్ధనము గావించవలయు.ి 

చలోధం క అం 28: 

౧౬౮; 2. 
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కేజుట్టులసంచము. ద్వ. విణ (చేపట్టు సాకంచము 
1. ఎవ శేది యడిగినను లేడనక యిచ్చుటకు సిద్ధ 

-మెనవాందం--నువాదాతం “సీ, శేవట్టుంగుంచ' 
మజీణరంగదభంగ కృంార్ఖా న న సరల 

లుంండు..లశుక. ౧, ఈ ళర్యా 2. పకుందు, 

నులభుడు,'గీ,, , చేవట్ట. “సంచ మగుచ్చు వాండు 

వర్షింవ, , , ”శుకం ౨, ఆ. ౨౦౦౪. ౧, ఈ ౧౬౧. 

చేవట్టుంగొమ. ద్య. వ్ (చేవట్టుషాగొమ) నాస్తావలం 

బనము, అభారము. *'గీ,..నదాభారమున కుం, 

చ్రాసు నైప్రుణ్యమునకుం 'జేపట్టుకొమ్మ; యలవియె 
నుతినం గంక ంటీయప్పఘునుని.”' ఊ రా, ౧) 

ఆ. 30, 

చబా 

వెన్ ,,.”అము. ౫ అ, ౬ నకి. 1 (పాలను) 
కక 

స్రావోన్తు ఖము7ాం జేయు. “క === అతనియంన్న 

యెడ గోధనముల్ ,-మెలుంగెక్కి పాండి చేమికా, 

నొజతవడక యుండం జేపీ కురియంభుమండున్ 

భార. విరా 3 అ, ౧౦౩; ఓ (పూలను 

స్మనింవంజేయు. కస శ్రే, పుం దలంచి వనీ 

"మేయుచుం, జేపినపాత్ గలయ నెండచేం చాంధ 

జనుళ్ , దూపింవమి కజూం డంపిన, యాపాగా 

యనంగ నదుల నంచలు మెజనెన్** ఆము. ర 

ఆ. ౧౬౮ వి (పాలం గ్రావోన్లు ఖమగుట, 

“గీ శారి నాంచారి పాలిండ్ల ము; 

పాలచేపున గలిగంక వాయుటయును.” వార ౨, 

చేవడవ. డ్య. వి, (చేశావడవ) చిన్నదోనె. “గీ. చేవ] క ౯౫ వరాహా. ౧౦, ఆ కర్మా 

డవ లోడ లాదిగాం జెలంగునట్టిి యంబుతర | చేపుణికిట్ల. ద్వ, వి, బం (చే+పుణికిట చలితో 

ణంబులకు నెల్ల యధిపుం డకండు.' వాంస ర, తడవులాటలు. “క, రా పొమ్మని పీలంపనీయా, 

ఆ. ౧౯.౨ భూ పూలుని గొ ల్వ్వ భు కి కము కులు గలవే దీవంబు 

చేవడు. వై. ఈ క్రి, (చే+వడు) 1. లల్గించు, 'లేనియింటను, శ్లేపుణికి శ్లాడినట్లు సిద్ధము సుమతీ” 
దొరకు. “క..,తుదినెట్టులు) శ్రీవిభవము పాండ, ను. శ ౯. 
వులకుం జేవడునుగదే” భార, భీ =. ౨, ఆ. చేపురియే. చే, స రీ (వేపు ధాం 

ద౯౯ శేము ౨ అ ౯౪; 2. అగు, కలుగు, జేయు, (బా) 
కంల శ్రీయును బ్రాయంబుం చెలియ జేవడును వేపెట్టు- ద్వ- వి, (వేశాపెట్టు చేలిడెబ్బ, గుద్దు 

దుదిన్ వారి, ఊ. ౭, ఆ. ౧౦౬ 8. పశమగు, “కు మౌని నయినాండ రామునిచే నొకచేప్పట్ట 
ఆధీననుగు. “క, 44 అత్యంతపరీ, తావంబునందు మేసి...“ చం. రా, ౫, ఆ. ఇం. 

మాలని చేపడుటకుం జేరు పెంపు చెడిపోపు చేపెట్టె. ద్వ. వి. (వేష పె ట్రై చిన్న పెట్టె. (శ. ర) 
టకున్.”” మార్క. ౧, ఆ. ౨36. అము, ఈ, | చేబ. చే వీ ఒకానొకవిన్నాణము. చ్రబంధః ౭౮ 
ఆ. ౨౦౦; ఉం వట్టువడు. “ఊఉ. ఈవనిసోంది ఆం. భౌ. ద్వి, ౨౦౯. 

ఛభారమున నీ విట వచ్చితి గాన 'పొండవుల్, | చేబంతులు. ద్వ వి, బం (చేశబంతులు). కందుక 

సేపడిలేని చంవ, "ఫారం ఉద్యో. ర, ఆ, విశేషము. “సీ, పుష్ప వా టికలలోం చొదలందు 
ఒర౮ా ఆం. భాం తం ౧౦౫. వివారించుం జంతంబు మెజసీ చేజంతు లాడు ఎ 

చేపావడం ద్వ వి, (వేశేపావడు) చేతిరమాలు' | ద్రైవ్యో 3, ఆ 30. 
“న చేపావడల మొగంబులు దుడిచికొనుచు | చేబడి, ద్వ వి, (వేయు థాం వేం, చేవ, “క్రీ వీ 
రఘు రౌ, ౨ ఈ ౧౩౩. నాభి జనియించునినువు చేబడిం గాచి భువన చ వ్ర 

వేపు, దే. ఆ క్రి. (క. వేపు, ఇదిసానుస్వార మని, రంబు పొంకవవటు” సాంబోం క్క ఆ. ౨౧. 

శ ర.) పాలం న్రవించుట కున్తు ఖమగు* “క, ,, | చేబదులం ద్వ. వి* (వేషాబదులు) వద్దు మున్నగునవి 
ఆ, వ్వనితకుం బాలింత తెజంగునం జన్నులు సేవ వ్రాయకుండ మాటా స్వల్ప మగుసొమును బదులు 
నపుడు. సారిమి పేర్తి న్.” భారు ఆరం ౭, ఆఅ. పుచ్చుకొనుట (వా 
కంల భార ఉద్యో. ఈ; ఆ. 33. “క. కొని| చేచాడిక. ద్వ. ఏ. (చేశచాడికు చిన్న చాడిత. “సీ. 
పోయి ధర శేహేస్కి కనురకి నొసంగం బోోంగి చికిలినిగ్దు ముత్తా. కొచ్వాడిచేచాడిక 
యాయమయును జే ఇనిజ్యస్తన్యంబుల చం,బెని ఇంక్నాగనీమః చేర్చ” ఒకు జా ఆం లిం 

చే చేవ 
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చేచాడిన. = చేచాడిత. (శ. ర) యకరహానము ముగి,యించి యరుగునట్టిబేళ 

చేబియ్యము. ద్య. ది, (వేశబియ్యము.) కప్పుడు చదు నిలిచి యాచంచలలోచన లకనీకిం గించి 

పోవనియెజ్ఞపారగల బియ్యము. (జౌ వాా ద్దూరమునం జేమొుసిచి మ్రక్క్యుటయున్ - ౨ వై జం 

ేవిరనులు, ద్వ వి. బం (వేషాబికునులు) ఓళవిధ ౨ ఆం ౭; 8. నమస్కరించు. (వా) 
మెనబాణసంచు. “క ,,వంజుబు బగలువత్తులు. | నే మొసపుం ద. వి. “వ్రేశిమొసపు) నమా! 

పుంజము లాకాశబాణములు కేబికునుల్ .” రాని | గమః “న ,శ్రీక్రై కంఠ ఉండలి వాకుచేవునకు 

గీ అం, ౬౧ మొ ము. లా మోదస్థ లమందలి నక నకు 

వేబుట్టి, దృ, వి. (వే4బుజ్ఞ ) ఊ-దునక్టి పొధనము. శేమొసపు, స్ట వ్ర జంధః ౮౮౦. 

జగ్గీ ఆంతం బరకాలం6 డెలచూచునాకృభృళ్యు చేమోడుడు. ద్వ, అః కీ" (చే+ మోనముచు.) 

లీల వెక్టియు. చేబుజ్లు లిడియం మిగులందన్ను నమస్క_ించు. ఆం. నం మాన. 50౧ 

చెచ్చరింవగ. వరము. ఈ, ఆ ౨౦. వేమోడ్చు = చేమోడుచు. 

చేబోడి. ద్వ వణ, (వే+బోడిం చేక నేమియు లేసి చేమోకుపు. ద్య వి: (వేగ మోడుపు) నమస్క్మా-= 

వాండు,నిరను:డుం “గీ, , ,తనవల్పులంజియంబాయ కము. (నూ. చేమోక్పు) 

లేక్కప్రీడ యించుక లేనివేబోడిబొడా నలో | శ్రమోక్ను = చేమోకుపు “మ... అవధారు జేవ 

కఏిక. ర, ఆ ౯౯ యనుచు శేమూన్ను: 6 గంచుసుల్, విని 

చేమ, చే. వి ఒకరకపుదుంవ. “గీ, చాజనలకోడం, పించన్... ఈ రొ. ర ఆ, ౨౭౮ సాం ని* 

జితుగడపుం పా. జేకుుతోడలొ భీవు.| మాన ౨౫ 
౨, ఆ. ౫౬ ఆము. 8), ఆ. ౫3. జేయ.బెట్టు దం సంక (చేయక + పెట్టు) 

చేమంతి. 'వై. వి, (నం. సేమ నీ) 1. ఒకానొకవూల టు “క్ల. భోజనము చేయా Dg హాం 

మొక్క. ఆ భా ద్వి a రి ఫువ్చవి శేషము; శేణ్యం వెశ్చకం బొచ్వు సర్వసంపన్న వుసచు.” 

చేమంతిభ్రూవు. “సీ. జై బఆఅచిన చేమంతి విం ఫు, ౪, ఆ. ౨౬౬+ 

'జేకలు en లయ్య. క 2 లే చేయహ్వు = చేబనులు- ఒక వేయవు లడీిగి తెచ్చెన 

౧) ఈ ౧౨౯ నంచుం జని కాంచుం గోడెమిండనికప్వుకోలు 

'చేమంతిపువ్వు. వై. వి (చేమంతి పువ్వు.) కేపున్సు (మొ మ్రొక్క. 5 శక ౨, ఆ. 8౬౮ 

వి శేవము. (వాం; ది కదాకారకుసబంగారు ప... నం, విణ, (అ, అ. అ) 1. కూర్చందనినది; 

భూహోవిశేమముం (వాం) 2. కోయంద?ినది. 
చేమవూరాజేనాలు. చే* వి బ. థాన్యవిశేనము. చేయము. ర్వ వి. (అము). చేత విసకెడి 

(క. రృ బాణ “కీ తళుకు క్రొవ్యాండి బెబ్బులి ఆ 

చేమిరి. ద్య. వి. (చే4మిరి) కాంచినపాలలో చేయు వ గు క్తంపుటెలు? గతో ల్ము-వృనంబు.” 

తోడు. “సీ, కలడండివసీం బిండి కాంచి చేమిరిం My ౨, ఆ.' 3౮. ఆం. భా దిర్హ ౨౧ 3+ 
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బెట్టి యొజ(గకుం డగ బట్టియుజీ నొట్టి. వేం. చేయలంలి. ద పి౯3ెం (చే4+అలంలి.) 1. ఆధీనము, 

వంచ. ౪, ఆ. ర కుక ౨, ఆ. గ౬౧, ఆం. స్వాధీనము. క్ష శీ నిన్ను 6 గ్ రింతు నిజ్లీక్రీ రన 

horse మున వరద మువంద నిర్యాణరూప, నాచిత్తమే 

'వేముట్టు భట బిః (వే+ముట్టు. వనివాట్తుు “దం. కీడునకుం జేయలంతి గా శీతొద్దు కీయంద యలరుం 

అంభో జసంభూతమూర్థంబు ఖిముటన్మ్నవృక్కియా, క.” వారి. ఉ. ఆ. ౨౦౩. భార ద్రో,' 

పా ర్, 7m గో త ళృత్కూ)ర కంకాళము౦, ౨ ఆ. ౨౯౬; 2. సాధ్యము, శక్షర్ణము, (క్త 

దాసు చేముట్టుగా. ఖ్ ఉద్భ. ఏ, ఆ, ౨౮. ~ఖీర ముడి! రాక్షన, చెడక మరలిపౌము పీకు 

చేమొనచే. ద్వ. అ. క్రి. (వేశోమొనచుు 1 'జేయలంతియె య్రాయెడ యింక నీవు నిలి చివంబడ 

చేతులు ద్గఆకు వేద్నః చేమోడ్నుం “క్క కాంచి నడుంతురు గన్న నిన్ను. బ్రమథగణంబుల్ లో 



"ప్రేం, వె 
| 

జేయు 

నీర. ళో, ఆ. రాళో. వి. కే వ స్తకొశలము. “కం 

జీయలంతిం గని సమరము, సేయును ననుంబోటి 

తోడు...” భార. ట్రో+ఈ అ. ౨౪3; 2. 
దగ్గ ఆ. “ము. వఆచుం వల జేయలంతి నిలు 

హన్, "శాక అరం ౬. అ. 3౭౨. భొ రా 

ఆర, ౨, ఆ. భోజ. 

ప్రడమిం కేయవు షట కుడు దు నో దాడి 

మాటకును దవ్బగుజీ.” కుచేల ౧, ఆ. ౯౯౪. 

వెప, ౧, ఆ. ౬౮; రి, తొండము. “ఊఉ. భీమం 

డుదగృ్నకం గదియం బెల్పగువాకరిచేతికీకర .స్తోమ 

మునక దురంగములు దో...” భార. తో 

౧, అ. ౨౬, దకాౌ,. ౨, ఆ ౨౮ 8, Be 

ఆం, సం, చేవ. ౧౬ “మ తొగసూ డల్లిన 

తమ్మిమ ద్ధియ శం జేరుల్ సాచి నిద్దంపుమేల్ జి? 

శన్నట్టుమడుంగు దుప్వలువలిచ్చెంగూర్తి నా. , 
అచ్చ. అమో, ౪౪; &. ఇరువదివాలుగు 

ఆంగీళములవంమితి. “గీ. వరమనాధథు6 దిరిగిరా 
నిరువజేను, చేతుల ప్రమాణమునం గల్డు 

భూకలంబు.” పాండు. Dy త, D౧0౬. 

కండితొ. వర్ష. ఏరాళ. అపొ; ర్. వదింటి 

మొ త్రము. (వవఃానూటిీకి ఒకచేయి నెలగ; 

6, వశము. అధీనక. “గీ, దూతి యున్నాను చేశు 
సీచేలిలోన.” గంధ. £053; వరాజూ, ౯ ఆ 

గికి 7. వశము వైపు (శ. రవాల; రీ. 
శక్తి. “కం పొడివెద నొడివెద నహీళుల, 
నుడుగళ నావేయి చూచుచుండు(డుమోరల్ *” 

వారి, ఊం ౧౦, ఆ. ౧౧౮; 8, తాళపు 

ఇవి. “సీ, iris 

కాబేని మరలిపోంగాం బజేమి.” సాంబో, ౨, ఆ 

చేయించే. వై, స శ్రీ (వేయు. ధా. చే 1 ఒన 

రింవంశేయు. “కో -.వెచ్చెర భర్మ్మజుం దీర్థనేవ 
శీయింపు మొగిన్ *” భార, ఆర. ౨, 3, కు 

విక్రం అఆ ౧౯౨; 2. ఆచరించంజేయు. 

“ద్యి...మౌన్తైన నన్నుంజేకొని యజ్ఞంబు 

చేయించవలయు.” రం. రా, బొల, ౬ పొ, 

౧౨. వం; లి. నిర్వహీింవంశేయ. “నీ మగువ నీ 

వింక రామునిమాట మజపు, తీవ్ర మిస్ యేల 

సీరం బలి వ్రకంబు,వళ్చి మందోదరీచంద వదన 

1082. 

' చేయిచ్చు. దః ఆ. శ 

చేయు. వై. స డ్ 

చేయు 

చేకంబనులు సేముంచుకొన సీకు మనను రాజె.” 

రామా. ౬, అ shu 

(వే+ఇచ్చు) అందు, 

దొరకు. “సీ. వసం టైకొన సమకట్టు నమ 

కటి చెయా” తారినం జిన్న పోవు.” సొంబో. 

౯, అ. ౭₹0. హర. ౧, అ. వ్ర, 

మ జనం క్యయణ]. నాకు “క | చేయివోఎు అ చేదోడు. (సహాయము. “సీ, అది 
కల్పంబునాం డఖుల పవ వంచంబు నృజి౦చు 

(వ్యాకుల శేయిదోడు.” ఖమ. ౧, అ, (గేం 

చేయోంత. ద్వ. వి, (చేయిగా రశ! రం చేయోతుఖతో 

నీదు ఈతే, “ది. చెనంటియీభవవార్థి 

"చేయా:త నీందుల డిఏ. వరమ.౨, ఆ. ౮౯౬ హూం 

“కీ వీచి మున్నీరుసేయా.ళ నీయ” భారం 

విరా, ర, అఆ ౨౧౩. 

(క. శెట్. క. నెట్) 1 
ఒనరుచు, కావించు. “*డ్,,, చేయుము దూక 

కృత్యమున్ నైన. 3, ఆ. ౬౩. భార. అదిం 

రా ఆ. 30౪; 2. సృజించు, పుట్టించు. Es 

అంత మేల్క_ని కూర్చుండె నాదిఫురువు(డాదిను 

బ వా జగము సేయంగం దలంచి.” శివరా. ౧, ఆ, 
WJ 
ర. వెప? ౨9 అం ళం; 3. పచనమంచేయు. 

వండు. “సీ, +, ఆన్న౦బు సీయంగ నతని: బనుష 

భాగం ౯ స్కాం, ౨౫౭. వార. ౨, ఆ. ౧౨౬; ర్త, 

మార్చు.“నీ. ఉల్ల తెల్లనితురగో త్రమువాలంబు నల 

చేసిలిశేని,. ”భౌర. ఆది. ౨, ఆ. 35. శుక 

5, ఆ. ౭౬; ర్, జజ వేరు. WE పితృసం 

కల్పము సేయంగ, నుతుల కవశ్యమును వలయు 

= భార. నభా. ౧, ఆ ౯౩. నైవ. 9, ఆ 
౧౨౫; 6& కలిగించు. “డ...వరాశరుండు 

గర్భము సేసిన... భాగ ౯ సం. ౬౬ 

వార. 9, ఆ, ౯; €. ఆచరించు, “డా, చేయుము 

రాజనూయ మెడసేయక దానన చేసీ దోవ 

ముల్, వాయు... భర. నభొం ౧, అ, ౯6౪; 

8. ("పీరమున్నగోనవి) పెట్టు, “వ,..అతేనికి 

.+ఊగ్రుండును మహాజేవుండు ననునాను 

ఛీయంబులు సేసి, వి పు. ౧) ఆ. 

భా. ర బొల. ౧౨౦; 9. (విచారాదులు) 

ప్రోనుపహించు. “డా పీమి మహీసుర్మవ్కవర 

యుల్షమునం ది(క చింత యేమియుం, జేయకు 

రని. 
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=. ిసీమం. గి, త. ౪౮౦. కు. సం. ౧, ఆ రాజ? చేరిక. జే ap (కేకు. ఛా) కేం కలసీయురడుట. 

10. విభకించు, “జ్, ఆరి ననంఠసంఖ్యం దన 

రారుచు జేరి కగమ్య మైన యావేదము లెల్ల... 

నాలువుగం 'జేసినపుణ్యు బరాకురాక జున్,” 

బిక్క. ౧ ఆ.౧౦; Ill. ఏర్పణ చు. కలీ కాకు 

వరమేష్టి సీమనః ర్కొర్య మెజీ గ, శమ్నములు 

నీకు శాయుధములంగం. జేనె” మ్రైమ, ౨, ఆ, 

౧౨౬ భో. రా. యం, ౧౩౪; 12. పోలు. 

“జాం ఆజేశంబున జేకచేశమును జేయం జోల 

జేజేకముజో రఘు- రా ౨, ఆ ౫; 13, 

పాలించు, “క. వేయునడి రాజ్బ్యమట.,.” 

ఆము. ర, ఆ ౨౮౪; 14. జెండ్లిచే ఈ. క 

బాలంం౦ జెవ్కల నీకా యాలేటికి మేడినీనురాధ్ధిప 

యేనోండాలి: కజేనెవం జేకొను.. “మార్క. స్య 

ఆ, ౧౦౪౪, 

చేయూత. దృ. వి, (వేయిగాఊోంళఈ) వాస్తావలం 

బనుం. “గీ, ౫గనవీథి విమాన మెక్క_కయె చనిర్కి 

యోగవిద్యాబలంబు వేయూంక గాంగ వైప, 

3, ఆ. ఏ 

చేయేకము. ద్వ. వి. (జే+వీకము) చేతితో తోడు 
వతాము* “క ఆచ్చ్బావికిం జేయేకం, బుబ్బుచుం 

దంబళి యొనర్ని.. 4 "వాంస. ౧, ఆ. ౧౮౬. 

చేర, డే. ప్. (క. సేర్ర. క నేర వృకృతి. డం 

కన్ను లంటిమా, చేకలం గొల్వంగా వలయం, *, 

విజ, ౧, అ. ౬౬ ఊ రా, ౨, అ అరా 

చేరందీయు, దే నం క్రి. (చేంకొశాతీయ్భ అద 
రించు. “డ్య చేయని జేరందిసి రతిభేదములం 

గరయించి , *, "హాం వరాహా ళ్, ఈ ౬౧ పా, 

వేరంఅదుం ద్వ, ఆ. షక (చేరకాచావడు.) 1. 

కలియు, వఏకీభళవించు. “ ఓరోరి సీఫ్ర సేసిన, 

గోరపుయబావమాలు నీవుర గొడుకులు నాలుం, 

చేరబడి పంచుకొందురొ, చారికిం బనిలేక నీక 

వచ్చానొ చెప్రుమా.” వాల్లీ. ౨, ఆ ౧౦౦; 2. 

కంక, “ఆ పొదు చేరంబడినం బోయి 
లో ఒంట 
రిండ్లకు నొర్కలు.,. నా. వంచ. ౧, ఆ. ౯౦. 

చేరవేయు. దే. స క్రి, (వేలా జేయు 1. ద్ద 
ఆగా౭ బిట్లు. (వాం)? 0. ఒకసలమునకు చేర్చు. 

అ థి 
(వాం 

[== ర? 

“పీ ఒడిమోంద నిడికొని శీరమువైం చేర్చుట చేరిక 
కది కకసారి మేమొ.” ఉం. రొ. ౬, ఆ. 309} 
2. నసూవము. “గీ. వంంకరించినం జేఎక నుండ 

శకి సరం ఈ, ౨, వాఘవ 3. ఆ. ౧౪౧; 

న్నేవూముం. "ఉక చేరక లొనర్నీ తేనియల్ 
చిలుక" బ-కి* వాన. ౨ అ. ౧౬౯. ఉ చరి 

“జ చెల్లుగ మాకు నిద్దజకు. జే యేసతి: 

“ల్లంం జేహుమా.” రాధా, ౨ ఆ. ౧౬; ర్. 

నియమము! “ఊ కదీయళిక్ష వొకచేకం నాని 

కొంతవేదము భ్యాసము బేనె...”విమ్టు. నా, 
౧, ఆతు ౧౧. 

చకయన. చే. అం (క్కి. (చేరక శాఆసం) సమీపించు 
“క ఆనయము6ం తేరిక యగుకణి, నని వార్యవ్రీడ 

భయ భరావలగతియి.”” వృథా. గి ఆ, 3౧ 

ఉం గర్క Dy ఆ. ఉం ౭ిరోం 

చేరు. దే. ఆ. కి. (ఈ శేరు కే. సమాపీంచుం 
ల 

మ. అ్తేశుల్. వల్కి_న పొకకంబునకుం 

కేం గాల మి వ్వేళ. ..” డై. ౭, ఆ. ఈ, 

ఆము. ౨, ఆ. ౨౧; 2. లభించు, దొరకు. “శాొ,,, 
ఎహారికిం జేరకొ రాని కుహాని ధానమునకుం జే 
సాచిలిం దొయ్యలి.” ఉం వారి ౫ ఆ. ౧%; 

8. కలుగు, *క,..సవతులటే, నీచులుక6ం దనంబు 

చేరనీకముక్చష్ణా. ” ఉం. వారి. ౨ ఆ, ౭౮ ని. 

ఫు 3, ఆ. 30; 4. నెజవేటు “కం అవ్వల 

నొకనికి మోదుగ, జవ్వన మిటు గట్టియున్న 

జల జేతుణతో 9 చెవ్షగం బలంకులు వలికిన, నెచ్వ 

గయే కాని వేరజేరవు కోర్ము_ల్=౨” కవల, 3, 

ఆ. ఏ౯. ఆము, 3, అ. ౫౭; రీ బడు, “చ, 

న్యల్ణని వగు వెన్నెయిల్ సలిలళాటకటంబునC 

తేక వ్రేగచున్” గంధ. ౧౫౨; 6. ఒజుగు 

(శ ర; 7. ఆధీనమగు. “శా. ఆశేళిధ్వజాం 

డంచ నానృపుని రాజ్యం బెల్లం జేరన్...” ఆము. 

3, ఆ. ౧౮ 6. పోవు “ఊఉ. సైషరవివోరథీర 

లగుసారసలోచన లున్న చోటికిన్ ,. , చే, చేరక 

౨౨4" వను. ౨, ఆ, స 9. ఆందు వ్యవః-—- 

నాసొము నాకు చేరినది.(వాఎ; 10. వ్ర, వేళిందు. 
వ్యవ! వాడుబడిలో చేరినాడు. స కి" l. 

పొందు. “చ, దినకరమండలం బవరదిగ్గిరి 
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కూటము: జేర... పారి. ఆ. ౨౯: 

జావ్నాపీ. 3, ఆ. ౭౭; 2. (రతియందు కూడ్తు, 
కలియు. “ఊం. సీం నోక్కుచ్వుడు కన్ఫొ అంగి వూ) 

త్రకొ శేరం బ్ర వహ ంచుక్కుర్ణరవన్ , . .” ఆకు 

పల మె 

౧) ఆ. 8, వును గి, ఆ ౧9౧ 3. కను. 

స్పృశించు. “క. కామి మోజ:గం జేర జే3చి 
సర్వజ్ఞు కరుణ: జేరె నటంచున్ వృక్క, 3, ఆ. 

ఎలి) 

౧౩. ఆం, భె. 3, ఈ ౧౫౯); 4. నసమాపించు. 

“ఊడ భావము చూడ: గోరి యొకపార్మ ఇమం 

నక" దమయంతి చేరిథా: తృీవరుః డువదె షో 

నైవ. 3, ఆ. ౧౧౮ భార. ఉద్యో, ర, ఆ. ౨; 

ర్, ఆశ్రయించు. “క చేరితి నిను నాదుకోర్కెెం 

జింతింపు తగన్” విక్రం ౧) ఆ, ౧౧౧. వి, 1 

మిరియములం మున్నను వానిగుండ వేసికాంచిన 

చింకవంటీరసము, "చారు. “ద్వి, మించు జీరక 

కొ త్తిమిరిమిరియము ల, మెఆయుచు మించువే 

మించు చేరులును” అ, మ. క ౫ ఆ. రర 

పొ. ౧౭. వం. ఉ. గే ఈ ౨౮౮౫; 2. హారము 

యొక్ట్లపేటు “క...జిలిబిలి బదనికలఫభొస 

వేరులు...” వా రొ, ౨, ఈ ౨౧౦. దిగి తే 

సాం ౧, ఆ, ౨౧ పొ, ఈ. వం; ర. తాడు 

“గ. ఉట్టి చేరులు గోయంగ నుక్సహించి.” విక్ర. 

౨, అ, ర౬ పారి, ౨ ఆ. 3౯; ఉ బారు 

వరుస “సీ. మగువకొప్వు నభంబుం జెగడ నిర్దో 
మంపుంజూక్కు వేరు. భఘటించె సుదతి యోర్తు.” 

వను. నే ఆ, ౧౧౬; 5. కంటిలోనిజీర. “సీ. 

కోకచూపుల యొజ్ఞ చేరుగ్రు, ద్దు వాండు. |” 

వరొహవా, ౨ ఆ. ర; 6. రాళ్ల వంటికరము, 
(వా. ఎత్తునుండి యురికినచో చేరులు దిగును); 
'. వశువులమగగులీ. (వా 

చేరుకోల. ద్వ. వి. (చేరుగాకోల) బండిగజ్జమును 
తోలుకొరడా. “నీ, వానియఖిలబిలముం జేతి 

నమైటలను జేరుకోలల చ్రేసీ.. భార. భీమ 
3, ఆ ౨3౦౮ వారి. డఊ ౧, ఈ ౧౫౬. 

చేరుగడ. దే. ఏ. (వేరుశాగడ) 1. రక్షణము 
దిక్కు... “ని, వహిశనుఖము లం'పొర్టి ౦వ వలసిన 

వారికి విప్రులు చేరుగడలు.” భార. ఆను, ౫ 

ఆ. 3౨౭౦. భార ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౦ర 1 

ఆశ్రయము, ఆధారము, “క. ధరణి చెలీ దవ్చ 
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నొజ:గిన, కరివాయకశకరచయము లజ లా 

గరుణము భూ,వర మొనసి శివికకుకం దక, కర 

యం జేకగడ లేమి నవి వృ యమ్మొన్.” 
భార. పౌ, ౧, ఆ. ౧౯౮ 8. స్థారము. “క, 

వట్టి మపకీర్తుజకుం, జేసశడ దోసములకు వాకా 
దము ,6*” వక ఇ ౨3 ఆ, లి_౨. Wy 

చేసనొండి, చె, విం క్షే. తగ కాట త్త, (శం రం); 2, 

చేరవచ్చినభార్య. ( బ్రా) విణ. 1. చే3వచ్చినది. 

(శ. ర; 2. దున్చము. (ఇఏి వేకుగొండి నూవు. 
శం ర. కప్పి లో ఎ కురలవబ్చ్బినది. “చపాండి 

వకువు అని శ్రా) 

చేరును = చేరుచు. జే. స క్రీ 1. దజిగ్గగానుంచు. 

వేరంబెట్టు. “ఊఉ, సోరణగండ్ల రాం గొదమ 

చుక్కలు వట్ట నతుల్ కవాటముల్, చేరువ 
+” అము, ౨ ఆ. ౧౩౨; 2 ఊంచు, నిలుపు. 

“శా. . వీః,దద్దోరంకరషీ8ి: శేపరు: గుచద్యం 

ద్వంబు సీనక్క్యువన్ * నైద. ౨, ఆ 26. 

చేరుచుక్క_. దే. వి. (చేరుశచుక్క) పావట 
యందు బెట్టుకొను రత్నభూహావిశేషము. “సీ. 
కలు వపల్ల్య్యూక్షూది కటకొధిపతివధూ నీమంత 

వీభులం జశేరుచుక్క_.” కాశీ వీ, 3౪. ఆం. భాం 

ద్వి ౧౪ ౭. 

చేవడుబియ్యము. బే. ఏ. (చేరుడులుగాబి య్యము.) 

“కీ చినుగు లేంజిగరాకు చేరడంబి మ్మాలకవ 
ణంపుటేశుంగగములు గదల.”ఊ, వార్చి. 3, ఆ 

౧౨. చ్రబంధ, ౧౧.౨ 

చేరుడులు. దే, వి. బ. కొంచెముగా దంచినబియ్యము, 

ఆతుక్ణాకండులములు. (చూ. చేరుట) 

చేరుపు. జే. వి. నమావస్థల ము. (చూ. చేర్చు 

చేరుబడి. = చేర్పు. (శ. రు 

చేరువ దే. (విణ. ద్వఆది, సన్ని హికము. “క. చేరువ 
తీర్థముకం'టెతు దూరపుతీర్ణంఖు మేలు...” భారం 
ఆను. ౫); ఆ. ౧౮౬. భోగ. ౬, నృ_౦. ౧౫౯7వ. 

సమోష్యపృ దేశము. “సీ, చ్వారకానగరంబు చేరువ 

ఘోటక మరుగంగం బ్రీతుత్తై యదుకునూరు;లు 
పత సారం అశ్వ, ర; ఆ. ౧౧6); 2. నమీవ 

కాలము, “ఆ, ,,నీకుణు జేరుం జేరువనె మనో 
రథంబు...* వరాహా, ౧౧, ఆ. వార, 3, ఆ 
౯ ర. మనుజనంధుము, “సీ. అభిసారికా 
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సమాహముకాలిసంకెల న్రూచ్చు చేరువలకు విచ్చు 
మొగ్గ.  శఏిజ, ఏ, అ, రాగ. ఆం భా తృ. 

౫3; గడు సేన. (శ ర్య; ర్. సేనాధివతి. “ద్వి... 
నుప్పడి రెండుకోట్ల చేరువలు, చెమి నం దొక్కా_ 
క్క_నికి జేయివేయి.” రం. ర, యు, 335, 

పొం ౨౭. పం; 6. కలయిక. “క. ఊరకయుండక 

వలుంవురుతో రవ మెసంగంగం బలుకం దొడరు 

వక మదిం, కేరువ గలనాగరకోలం చారుం గలసి 

వలుకవలయు ధరణీశుకడన్.” భారం విరా, ౧, 

ఆ. ౧౨౭; 7. నమూసహము. “గీ. అంతికంబున 

కును సమూవాంబునకును, శామమె యొహ్వ చేరువ 
నాగ నభవ,.” 

ని మాన. ౩౭. 

చేరువకాడు. చే వి. (వేవవ్మేకాడు 1, చేశా 
నాయకుడు, “గీ జాంబవంతుని జూపి మో 

స్వామి యితండు, వెరవునకు లావునకు థురం 

థరుండుసు వ్వె,కలరు నా కిట్టి చేరుపకాంద్రు కేవ 
రామా. ౭, ఆ. ౨౭ రా St ct 2 

అధిపతి. “క సారసభీవునకు నుతుండగు, నీకజనా 

భాం మ్రీభ క్షనివహాంబునకున్, వేరువకాండవు 

ఆం. నం. నానా. ౧౯. సాం 

వప శేష, ౫1, ఆ. ౯౮ చంద్రాం 9) ఈ ేద్పుక్కూ = చేరుచుక్క_.- 

3౯ లె. కావలివాండు. (శ. రు) 

చేరువడుం ద్య. అ క్రి. (చేద 

(చూ. చేరుబణుచు 

చేరువజుచు. ద్య. స క్రి. (చేరవవడు థా. ప్రే) 

సిదించంజేయుం “కం గౌరవ ఖుఃడు మందస్త్త, 

ఇారముఖుం డగుచు మానికము గామికేనుల్, 

వేథవజున నాన్ఫపలికిం, 'బేషప నిడి వానుదేప్పుం 

జింతించుటయిున్*” వరాహ. ర్క ఆ, ౧౨౧. 

చేరుట్ట ౫ చేరుడులు. “సీ. అకుజణ్ణకండులా వ్యా 

యను చేగట్ట్ల నాంగను దనరుచుండు.” ఆం. 

భా, ద్వి. 25. 

చేర్కోల = చేరుకోల. “గీ. చిన్నచిగురాకుః 
జేర్కో_లం జేతం బట్టి, పేరు టామనిరాజిల్క 

"లేరు నడువ” జైప, ౭, ఆ, కం, కాశీ, ౨ 
ఆ. ౧.9. 

వేర్ను=చేరుచు. 1, (సమీవమన నుంచు) “సీ... 
ఉవకరణంబుల నయ్యం జేర్ను.” వర. 3,ఆ, 

వజ; 2 (లభింపంబేయంం) “సీ, కల్యాణసామ్మగి 

చేర్ణకోల = చేరుకోల. 
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భుటియించె నిధిరాజు జీతదర్నక త్య్వంబుం జేళ్చ 

శివుడు.” వను, ఇ ఆ. ఈర3; ౨9, (ఉంచు, 

చైచు) “ఊ,..మంచ మెక్కి. చేర్చి సృమ్తానవ 
నాథుకంఠమున మంగళసవ్యమధూక _ దామ 

ముఠ్ ఎ వెప, ఇ అ. 3; 4. (ప్రసరిందం 

జేయు) ర్ * కర్ణి కారము బొడగన్న్ మాటా 
డదు సిందవారముమోందం జేర దూర్చు.” 
విక, ౧ ఆ. ౧౩౩ ల్. (ఫౌందించు “చ... 

ధర నందనునకు చెప్ప రీపహాయవరంసముం 

చేశ్చెడువారు పిమ్మటన్.” త్రై 1, ఆ. ౧౧౮ 
భార. శాం. ర్క, ఫా 3౫౭; “6. (తెచ్చు ష్. 

సింధురకమవహాశ్వముఖ్యముల్. చేర్చుదౌొల, దీవివణీ 

కూళ్లు సద్దవాములు పురి,..” ఆము. ౪, ఆ. 

అిగేరా; 7. (రప్పించు “వ, ఆని పెక్కుళంగుల 
నక్కు.నూరునిభయంబు దీర్చ తనసమోకంబునకుం 

జేక్వి యుచితోవచారంబు లొనర్చి. ౪” విక్ర 
3, ఆ. ౮౮౪; ర. (ెపేర్చు. ఒక దానిపెనాకటి గా 

నుంచు) “గీ. ..దొంతులు సేరి నాయి, దోర్చ 

'నేష్చుం గా కది యేమని నేర్ప నేర్చు” కో, సం. 

౧, ఆఅ. 6౯ 

“గి చొనిపె సీమంత 

వీథిం జేర్చుక్స యోర్తు* ఆమం, ౬, అ ౧౨౮ 
వషావనక్తుం) సీద్ధించు. వేర్ను. బే, వి సమాపస్తలము “డా కావల 'మెద్ది 

థి 
మయాకపటదైత్యు ము చేస్పన శేగుచెంచి.,.”" 
కళా ౬ ఆ. ౧౧. 

చేర్వ ఆ చేరువ (విం సమీషష్ర చేళము.) కసం 

కాంత న్నీవు గెంసపోయి యావాల్నీ కళ్ వసి 

యించున్నాకృమము చేర్చక ఉపి రమా 

యన్.” డా, రా. డర ఆం ౨.9.౨ 

(చేడలు+కోలు) “న్నీ కవ 

మానములు నేమి రవము వేదములు లేజీలు తి త్రివృ 
త్తులు వర్ణ కోల" వరాహం ౫ ఆ 

పరము. గ్య ఆ. ౨౮౩ 

౧౦౮. 

చేలు = చేరు. (చూ. చేజుకోల 

వేలుకుట్టు. దే. ఏ. (చేజుశాకట్టు) రోగవిశేషముం 

(వా) 
చేజకోల కా చేరకోల. బక అపుడు సమైటకోలల 

చ్రైటుల సీఆ తాజా యదలుపుల వా వహానంబులం 

నెదరి జవఆచె.”” భార, దో. క్రి, ఆ ఆలా 
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వేజుబొంను. చే. వి (వేజుశాబోందు కొట్రెకు, 

తోలువచెడ. (శ ర) 

చేజులకోల = చేజుకోల. (శ ర 

వేల. వై. వి, (నం. చేమ వస్త్రము. “చిక 
బోంటియు బంగరుచేల చెచె,.." యః, ర్క, ఆ, 

రారా నిరం, ౨, అ ౬౯. 

కేలని. నం, ఏ. ఈ. స్తీ" జూదమునందరిపా చె. 
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చిగురుం గో మెనం జే స్టా. ౧. ౫౦, పను, 
Le 

5, ఆ. ౧౭౩. 

చేవదలు. దృ. స క్రీ" (వే+వదలు విడిచిపెట్టు, 

“డి, _, గ్యాబీవభుజూది రాక్షనులం జేవదలెకా 
జలజంతుభూమికల్ , భూవర భూవరుండు ముని 

పుంగవు మోమును విల్డ: జూడంగన్* కళకు, ౨, 

ఆ. ౯౧. 

చేలము. సం. వి అన, వస్త్రము, విణ. (అ ఈ. అఎ చేవల:తి = చేయలంతి. 1. ( చేకనున్నశ క్రి, భుజ 
ఆధమము, 

చేలా = చేల. “ను, + +సాంధ్యరాగంపు వ్వేళ్కవుపు" 

చేలా దిగజాజ,,.” నిరం, ౨) ఆ. ౬౯, 

జేలాగు. వెం వి (వేశేలాగు చేయూ:క. “పీ. 

చేం చేలా గిచ్చు చినయూడిగపులహార్మి 

డెందంపు: బోడ చేడియలతోడ.” ఇందు, 3, 
ఆ. ౨౭. 

చేలాలము, సం, ఏ. ఆ, పుం. తీగవవనలేం 

శక్తి. “గీ. వాండివండ్లు బిగించి చేవలంతి నెగి, 

మయొక్త మో సెత్తరాదయ్యె,..” జర ౧, ఆ 
౨౦; 2 (సమావముం) “సీ, ,,వలజెక్కు సూపెం 
'జేవలంతిం జెనరు* కిక శకుం. ౧, ఆ, ౧౩౨ 
(విణ. ఆధీనము, వశమైనది) “క కావున నరు 

లకుం డిలే ,త్రావాసన మొనర్చ నై హికాముషీ క 
ముర్ , చేవలఃతు లగు చు: దలకొను. , "పాండు, 

3, ఆ. ౧౧౯౮ 

చలించు. నం. ఆ. శ్రీః చలించు. “క ఆలోం గని చేవాండి, ద్వ, ఏ. (వే? వాడి) 1 చేలిమరుకుక 
చేతోధ్భతి, చేలింపక మిమ్సుం గూడి చెక్పితి నది 
యంన్, జాలింవక ౨ శికణిత, రోలంబకదంబ యే 

నరుంధతిం గానన్ ఎ నిరం ౨ టి, గేద, 

చేలిక, సం. వి ఆ. సీ, 1. వసన; 2. అవిక. 
9) (క్రీ 

చేవ = వేగ 1 (వృతసౌారము.) “సీ. సకలాగమ 
| జ్ఞూనసారమహీజాతే జా కంబు ళో జ్రేవ్ర శంభు 

నేప” రాజ, చ ౧, ఆ. ౬౭. ఆం. భా ద్వి. 
కం ర్త (నమర్ల త్ర కస్ట ఎయుగ వె యజాత చేనాటు. ద్వ విణ 

కుని, ఇలకీయెంను .. ,చగుచేవ గలుగు తెజు"” 

గ వె యధిపాా” భార ఉద్యో, 3, ఆ ౨౭౮. 

నీలొ, ౨, ఆ. రర; 3. (బలమెక్కుట్ర) “డా 
నీవు మవోనుభావుండవు నీవ్భానయంబు మదీయ | చేవార్చు. డ్య. అ. 
భక్షితోం చేవ వహించియుండుట వ సిద్దము 
6 టింకు ౨ ఈ 30౯; కం (ధీరత్ఫ ఖ్ 

సీంవా నాదంబు6 

ర, ఈ ౧౦౧. ఊ వారి. 3, ఆ. 3౫; ర. 

(గర్వము) “జా ఇక్కడం బౌండ్రభూవ 
విహీనవి చేకరం చేవ యెక్కుయా, నెక్కడ వాను 

దేవుడు,.,”ఊ వారి. 3, ఆ. 6;6 (పారము) 
“సీ, గీసి గొజ్జగనీరు పోసి నూలీన రొ.క్తచిణు | చే 
బంతి వసుపులోం చేవ నలంది” వార ౨, ఆ. 
౧౦౭. (విణ చేవగలది) “గీ అచటం బుట్టిన 

నము. “క ౪ వాండియు వా వాంజియంం, 

జే నాండియుంం గలిగి...” ప్రబంధ. ౭౬౭; 2 

దొంగరనము. (చూ. వేవాండికా.డు.) 

చేవాండికాండు. ద్వ వి. (చేవాండిస్లా కొండు) చేతి 

చుజుకు గలవాండు-దొంగ. “సీ. గడిదొంగ 

చేవాండికాడు దోంవుడుకాండు,....” జేంక, 
మాన. వగ: 

(చే4+వాటు.) నమావము, 
దగ్దణ, ద్వ, చెలువార నిచటీకిం జేవాటు'నేల 

గల దొకనిర ఒక వ లాకరంబు.”” ది. హారిశ్చ 
వూ ౧౮౨౩౦. వం. 

క్రీ" (చే+వాద్పు్సఎ.. చేతులు 
గడుగు. “గీ. అందలు భుజింది శే వార్చుళవనర 

మున.” పార్వ ౫ ఆ. ౧౮౬ 

సినం జేవ దక్కి.” దశా. | చేవిద్చు. ద్య. ఆ. క్రీ (వే+విబ్బు) నమన్క 
రించు. (శ. ర) 

వత | వేవిప్పు, ద్వ. వి. (చేగావిచ్చుధా) నమస్కారము. 
“గీ వందనంబును జేనిక్వుం చి ఇరు లీడుదు.” 

కార్తిక, ౨ ఆ. ౨౦. పొ. వబంభ ౮౮౦ 

వెలుంగు. ద్వ వి, (వే+వెల య) కే, ఎదుటివారు 

చక్కగా కనంబడుటకై చేతితో గావించెడి 

అడ్డు, “క, దీవించి యతనివదనము, వే వెలు? గిడీ 



క్త 
చూచి...” వార అ ఊఉ రగా ౧ 2. కర 

దీవము, కాగడా, (శ ర 
చేవ్రాలు. ద్వ విం బ్ (శే+వ్రాలుఎ i, సంకకము. 

1087 చెదుష్టం 

వరునః బదిసేసీవాణము, లరుదుగ చేసితి...” 

భార. ఆక, శ, ఆం జం: మార్క. శ ఈ, గారాళ. 

వై. అవ్య- ద్ర (కళా+ శక చేసేక 
(శ. ర; 2 చేతియందలిశేకలు. “కి, +. అతని, ఇ.ముణగా “ను. వెలువ ల్లాందలు హౌమ 

చెని డాసి కూశురిచేవాలఫలము, వివరించి న. జేసీ వొసుంగన్... పాప ౨ 

చూచితి...” నవ. 3, ఆ. ళన. మ. | ఈ ౧౧. 

చేష్ట నం. ఏ. ఆ. స్తీ" 1. శరీకవ్యాపారము, వని; చేసేక = చేసే. (చేకకొషచేతక ఎ. 1. బకరొకరి 
ళ్ నడవడి. ((కాచ)| వేతిమాయలా. “శా. వేసేకక బృథివీశులందు 

జేస్చకము. సం, వి. అ. పుం. ఒకానొకరతిబంధము. ! కొనం శాశీసీంధుతోయంబులన్.”' నిర్వ. ౧, ఆ. 
చేన్చకండు. సం. విణ, (ఆ.షి కా.అ వవిచేయుంవాందు.| ౨౬ భౌర. అశ్వ. ౧, ఆ. ౧౦౩; 2. స్వయముగా. 

చేన్చనము. సం. వి ఈ న చేస్ట్రించుట, పనిచే నం ట., కచ్చా చేసేత మధింవంగాం దొడంొ దుస్థాంభో 

చేష్తించే. సం. అ క్రి, వనిచేయు. “క, కనకం | నిథ్క్ భూవరా వరాహ, ౭ ఆః అం: 8. 

దోడ్నడి యని నొచ్చినవాశం గాంచి కడంగి వెంబడిచే “క. చేనె ముఖము క తతృలము) చే సేకం 

స ప్లించక యు న్నన పల = గుడిచెం గాని, టన శాం క, ఆఅ, ౨౫౧, 

నకం నొలంది గలచె...” భార శాం.౨,ఆ.| క్వి" వరమ ర, ఆ. 3౧౬. పౌ, 

రోఅల న, క్ర" 1, కదల్ను “శా. చెల్లాడం | వ 

జను చబ్రాలులీల నికనిం జేష్ట్రిం చినం గీడువా. టిల్లున్ వై 

+“, చం రా, ౩, ఆ. ౧ఈ౨; 2, చవ్తి రించు; 

సంచరించు. “వ, మజీయుం ద్ర నుత్తలై యిధీరు 

లగునరులందు వృశంబుచందంబున న్ొడదిలి 

లాంచుకొని యుండి చేష్టించుం గాని ధీరు లైన 

వారికిం గలివలన భయఃబు లేదు... భొగ* ౧; 

స్మ_0. 'ఈళ ఏ, 

చేష్తితము 1. x9; 2. చేష్ట; 3. 

నడవడి. విణ. Ss ఆ. అ) చేష్టగలది, 

చేనడలు. ద్వ. న- (క్రి. (చేస డోలు.) వదలు. “సీ, 
వకవ వ కరగతంబులు నీకు సకినీవి 

యిత క చేసడలరాచె. "వను. ౬ ఆ. రర. 

చేసరులు, దః వి, అ. (చే+సరులు) వహాస్తాభరణ 

ములు. “రగడ. చౌకట్లు నొంట్లు చేనరులునుక్ 
మొలకట్లు, రాకట్టు చుట్టుంగరములు బలే 

కట్టు, = వహాంస, Fa ఆ. 342 ఎవ్రబంధ. ౬ 0X. 

జేసి దే. అవ్య, 1 తృతీయావిభ కృర్థకము “చ, 
అరుదుగ దివ్యరక్నసివవాంబుల! జేసి వెలుంగు 
చున్న మందృరశిఖరంబు చె త్రికొని,...” భార 

“ఆ, ..తం డ్ర్రివనుఫు. చేసి 

ముదిమిగొనీ జవ్వనం బిచ్చె.,.” భార. ఆది. 3, 
ఆ. ౯౫; 2. వంతున “క. ఉరుశ స వృష్టీ నాపైం, 

గురిసీనం దళ్ తణమె మయొక్కొకనినయి నేనున్, 

మ్ ౨ సరి, విం ఈ. 

అడి. లా అ. ౨రౌలి, 

మయి. “క. 3 యనం గయ నాం శే (నం 

a యనం జై నాంగయ జెయ్యి ళ్ నావాస్తా, 

హవ్వాయము గు,” ఆం. నం, మాన ౨౧. 

చై కన్యము. నం* ఏ. ఈ న. 1. ప్రాణము, 2. తెలివి; 

చకృతిః 

వైశసికము, నం. విణ, (ఆ ఈ అ మానసీకము, 

చిక్టమునం దై నది. 

చై త్యము. సం. వి అన, |, యజ్ఞ శాల; 2. దేవా 

లయమా; లే. ొద్దస్తూవము, పుం 1. రావి 

చెట్టు, 2, రచ్చ మా, మాను; 3. గ్రామాదులకు ఎల్ల గా 

క్ర ట్రిజారిః ట్రడమ 

మ్మైశ్తముః సం, వి అ. ప్రంా-]. చి శ్రానతత్ర, 
యంం_క్రవూర్జిమ గలది. ఒకానొక నెల; 2. వర్ష 

వర్వకవిశేషము. న, 1. మృతి; 2, డేవకులము; 

తి. యయజ్ల సానము, 
వైశ్రగథము. సం. వి. ఆ న కు బేరునితో, టం 
వెత్త,నఖు.డుం సనం. వి ఆ, పుం. ఆమనిచెలి, 

న గ్ మ సు డు : 

ఖీ ప్ న క చెతి. చం క త్త చిత్రా తృత్రయు క్త 

ఫూక్ష్మము చె క,ఫూర్హ్మిమం 

చ్రైత్సికము. నం, ఏ. అ పుం. చ్రైత్తమా నము, 

చ్రైద్యాందు. నం వి ఆ. పుం. వేవచేశపురాబా, శిశు 

పొలుడు. 



చెల 
రై 

వైలమా. సం, వి, అ. నః వృస్త్రమా, విరా, (అంఈ.అఎ) 

వస్త సంబంధ మైనది. 

వైపు = చెయవు. “టా, ..్రేరక్కునం జేర్చి గుబ్బ 
చనులంటం గచ్చంగిట చిత్తునవ్వు దడొొచక్కెర 

బొమ మార్శలయాః చైవులకుక్ విభుం డల్లసిల్లు 

చున్.” శుకం ౧, ఆ. ౨౧3 

వైవులసాకిరి = చెయువులసాకిరి. “ఫీ. వేయిచేతుల 

'జే-డు వెలుంగులయెకిమోండు చై వులసాకిరి చాయ 

మగడు.” ఆం నం. చేవ, ౧౬. 

చో 

వోవతము. సం, విణ, (అ. అ, అ 1. వగిశుభ్హము; 

2, సమర్ధము; వ. ఇంమైనది; ఉ, తీళ్టము. 

చోచము. నం వి. ఆ. న, 1. చెటు వట్ట; 2, చర్మము; 

3, కొబ్బరి కాయ; 4. లవంగపుపట. 
ట్ 

చోదకు(డు. సం. విణ. (అ, దికా. అ) 1. త్రోలు 
వాడు; 2. స్రేరేపించుచా(దు; ఏ, నడపువాండు 

చోడన, నం, వి, ఆః న్స్ 1. తోలుట; 0, నడ 
= యం 

పుట; 3. పుకికొలుపుట; ఢీ, వీధి వాక్యము, వృష 

నావాక్యము. 

చోదనముః సం, వి అ. న 1. తోలుట; 2. నడ 
పుట; 3. పురికొల్పుట; 4 విధిచాక్యము. విణ, 

(ఆ. ఆ. ఆ) 1. త్రోలునది; 2. పురికొల్నునది. 
(ఆ. ఈ. అ) చోదనసాధన మైనది. 

చోదము. నం వి ఆః పుం చఖుకు. న లవంగప్పు 

వట్ట. విణ, (ఆ. ఆ. ఆ 1. ప్రేరేపించునది; 2, 
తోలునది; తే. నడప్రునది. 
లో 

నోదితవమంం నం, సిరా. (ఆం ఆం అల l. నడవంబడినది; 

2. తోలంబడినది; 3. విధిందబడినడి, క పురి 
కొల్పంబజడీనది, 

చోద్యము. నం. వి. ఆన. |. చ్రశ్నుము; 2. 

ఆశ్చర్యము; ఏ. వూర్వపక్షము. విణ, (అ,ఆ.అఎ) 
1. లోలజశినకి; డి. నదడువ(దగినడి; తి, పురి 
కొల్నందగినడి; 4. వహైవింపందగినది; ర్, అమే 

పింపందగినది; 6. ఆశ్చర్యక రమైనది. 

చోరకము.+ నం, పి ఆ. పుం, ఒకానొక సంధద్కవ్యము" 

చోరప్పష్ని. నం, ఏ. ఆ. స్తీ కట్టతీయం 

చోరము. సం, = చోరకము. 

చోరస్నాయం వు, సం. వి, ఊఉ. పుం. కాకిదొండ*ేో, 

ఇవో రక నం, ఏ. అ, స్తీ" దొంగతనము, 
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చోరికము, నం, వి, ఆ న. దొంగకఠకనము. విణ, 

(ఆ. ఆ. అం దొంగిలించంబడినది. 

చోరుండు, సం, వి. అ, పుం. దొంగ 

చోలకము, సం. వి. ఆ, పుం 1. కవచము; 2, 

చెట్టుశార; ర. అవిక. 

చోలకి. నం. విన్, పుం. 1. నారింజ; దె మని 

కట్టు; 8. వెదురు మొలక, 

చోలమం, సం. వి. ఈ పుం. 1 ఒకానొకచేశము; 

2. అనిక; 8. చెక్కా 4. పాదాక్క్యమువణకు 

(వే లాడుబట్ట. 

చోషము, సం. వి, అ. పుం. శే. పీీర్చట; రె, అధిక 

'తావము. [2. వావిలి ' 
చోస్మ_ము. సం, వి అ, పుం. 1, మంచిసుజ్జము; 

చె 

చాశ్నమ. సనం. విణ, (అ. ఈం అ మనోజ్ఞము, 

అందమైనది. 

చాడము. సం. వి. అ, న. చూ డా$ర్మ- విణ. (ఆ. 

అ. అ k చూడానంబంధ మైనది; 0. చోడ 

దేశసంజంధ మైనది. [శకి 
న ద శ చెరి. సం, వి, ఈ. స్త 1. చార్యము; 2. గాయ శ్రీ, 

చెరుందడు, నం. విం అం పుం. చోరుడు. 

'చెొర్యము. నం. ఏ. ఆఅ. నం దొంగకనము. 

చలన. నం. ఏ. ఈ నం చూడాకర్థముం 

న 
చ్యవనము. సం. వి అ నం 1. జబారుట; 2, కాయిట! 

3. పోవుట. 

ఛ్యవమానము సం.వి అన, 1. చ్యవనముగలి 

గించుట; 2. తజిమివై చుట విణ. (అ. ఆ. అ.) 
చ్యవనము గలిగించునది. 

చ్యు 

చ్యుశము. నం. విణ. (అ. ఆ. అఎ 1. జాణినది 

2, కాటీనది; 3, పోయినది, 

చ్యుతి. న౦, సిం ఇ. శ్రీః 1. జాలుట; 2. కాజుట; 

ర. గలి పోక; ఉ, గుదము; ల్. భగము 

చో 

చో్యోకకము. నం. విణ. (అ. తికా. అ) 1. కాజు 

నది; 2. జూజునది; 8. పోవునది. 

చో్యోకము. సం వి, ఆ న, 1. కాటుట్క 9. కాజుట 
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చండీ 

చ్యోోతికము. నం. విణ, (అ. ఆ. ఆ.) 1. కాతీనది; | చేంచేడము, చే, ని. శ్యేనఖేదము, ఒకజాతి డేన. “4, 
2. జాలినది; 8. పోయినది; 4. శ్ర,వింపంజేయం 

బడినది; ర్. జాజునట్ల్టు చేయ! బడినది; 6, పోపు 

నట్టు చేయంబడినదిం 

చ 
శంక. వై. పి (సం కఠ) చొనుమూలము 

కతుమం, “చ,..తగునే కజుకుట్టును జంకంబొత్త 

ముల్” ఉం వరి. ౨, ఆ. ౧౫౭. విజ 5, అ. 

36. “క, శరచావధారణంబున్ ,వరమమనళ్శాంతి 

దాంలిపరిపాకంబున్,  బరికించం జంకదుడ్డును, 

శరణార్థియు నశిడునట్లిచందము దోయాన్.” 

వార. ౭; ఆ. ౧౭. (చంకదడ్డు శరణార్థి = 
చంకలో కల్తి నుంచుకొని రశీంచ జేండువాండు. 

చేంకకట్టలు. ద్వ వి. బం (చంక శాక జలం) కుంటీ 

వాడు నడచుటకు చంకల క్రింద నుం చికొ చెడి 

కట్తలు. (వా) 

చేంకకాట్ల జా చేంకకజ్రలం- (వాచ) 

చేంకతాళి. ద్వ. వి (చంకళశితాళి) చంకను తగి 

లించుకొను మూట. (శ, ర) 

శేంకలంవై చుకొను. ద్య. అ. శ్రీ (చంకలు? వై చు 

కొను) సంతో వవడు. “సీ, క నున్న పనికి జంకలు 
చెచుకొనరాొదు గడచిన విత దుఃుఖపడయగరాదు.” 

రానులిం. నీల, 

చేంకిలి ఇ చంక. బె. “క. ఆకరుణి మెచ్చి చె కొను; 

నారడే మాయలు డనుచు నచటికి: జని కన్యా 

తిలకము: జంకిట నిడి చాతెఆ ముద్దిడు చుబుజ్జ 

వంబునం బలిశెస్.” ద్వా ర్క ఈ గగ 

శ్రీరాథా* ళ్, ఆ. ౨౧౩౨. 

వేంగలించేుం- చే, ఆ. క" చలించు, తొలగు. “గీ, 

కమ్మంగన్తురి చెక్కు_ల? గరయగి జాఆ:ంజన్ను గవ 

మా:దివయ్యెద చంగలీంవ, నడుగుందములు 

మిక్కిలి కడంబడంగ, నరెె,.. మై, ఆ. 
౧౬౦. 

చెంగు. చే, ఏ. (క. చంగనెం) వేగముగా చాంటుట 

నడచుట మున్నగువానియం దగుననుశరణము. 

“ఉం శ్వసనునిఘోటి ఘాోటినసలి జంగునం దాటి 

వయిం జనంగ,..” సా, ౧) అం౧౦క౪.*డ్ా,., 

చు నృ న్న ముఖాల్డమై నడచణెం జంగున బొందిలి 

భామ సోమునన్. వీధి. ఏ౬ 

గీరణంబును జలకళ్రై బైరి సద్దు, చంచడము 

సాళవము శనిశరము , 44” ద్రబంధ ౧౯౧, 

చేంటిపొవ = చంటి పాండు. (శ. ర) 
చేంటిపొవడు. దే. వి (చర్నుగాపావుడుం. చనుం 

శొలు6 శ్రాసపిల్ల వొడు. “ఉం. ఆలంట చంటి 

పావండంట యంగడి లేజ వచారముల్ గవాం, 

చేల , వానీ గాండె, 4. వేం వంచ. ౪ ఆ, 

ఈ౫గం. ఆం, భా. ద్వి, ౧౧౮. 

చేంటిఏ, దే. ఏ. (చచ్చు ఇది) స్హనంధ ౫ పొలు 

త్రాగువిన్న ది. (వో) 

వేంటివాండు. చే. ఏ. (చక్నుశావాండయు). చంటి 

పొవడు- అం, భొ ద్వి, ౧౧౮. 

చేండి, వై. వి, (నం. చండీ, క త. చండి) పార్వతి. 
ఆ ఛౌ. ప్ర. ఈం. విణ 1. సీగ్గుమాలిన పాండు. 

“ద, ,కనూభవు లాజడివోయి రింకం గాానలం 

జరియింవంబోవుటయ శా కుచితం బటుగాక 

చండినై, నిళిచితినేని మాటలనె నిచ్చట భీమండు 
చూండుచుండంజే”. భారం శల్య. ౧, ఆ. కిం; 

2. లోభి. “ఉ,.,అర్థ మహాభిలాషినై, యోడిన 

పన్ని దం బిడక యుండినం జండినకా: దలంవపే.” 

నిరం. 3, ఆ 3౯ ల. సోమరిపోతు. ఆం. భా. 

కృ. ౬; డే మూర్దుడు. (చూ. చండితనము.) 

చేండించే. వై. అ. శ్రీ క్షే చలవట్టు; మచ్చ3ంచు. 

“ద్వి .. ,తొల్లి, శుడువనరంబు లరించినదగౌటం, 

జండించి కానశస్థలికి రాఘవునింబనిచిన .. 

రం, రా, 

3, ఆ, 

బాల. ౫ పు ౨౯ చవంం చం, రాం 

2. మందగించు “శా. 

కూర్కు.లు నందడించె నడ చండించెన్ ., ౪” 
ఏజ, ౨ ఈ ఏ౬ ౧, ఆ. ౨% 

చేండికనము. వై. వి (చండిేకనము మొండి 

కనము. “ఉం చండికనంబునక్ మిగుల నందడి 

సేయుచు...” పాండు. ౨, ఆ. ౧౯౪. వారిః 

ఛూ ౯, ఆ. ౧౦౮ 

చేండిలోతు. ద్వ. విణ. (చండి4పోతు 1, మూర్భ ఫు 

పట్టుదల గలవాడు. (శారు); 2. సోమరి 

“ద్వి... ఈ రాజు, నుకవాసీ వనివంద చూపు 

గుజ్జింబు, , .చండిసో కనునట్టీజాడ నున్నాడు, 

౧౪౨; 
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డి. వారిశ్చు, ఊం, ౧౦౦ పం; 3, దుర్జశుడు. 

ఆం. సం. మానం ౧౧. 

చెండి వడుం వై. ఈ శి (చండజీావడు. మొండి 

తనము వహించు. “వ. .*రుధిరవలన్టలఎబులు 

డెఆకిసీ మజ్జన క్రీ, డావరాయణం బై చం కెవడ్ కదల 

మీం గృశాంతుండు విడిచిపో బున. ,.లులా 

యంబువలనను,*.” పాష సి ఆ ౧౩. 

చేండ్ర,. జే. ఏ. ఖదిరవ్భశము. “పీ జమ్మి బలుసు 

గార చండ్ర, ,. వాంస ఈ, ఆ. ౯ ఆం ఛౌ. 

ద్వి. ఈరా, 

చేండ నివ్వ. జే, ఏ. (చండ +నివ్వ. 

కాల్చ గాం గలిగివనివ్వు భఖదిరాన్ని “స చండ్ర 

నిచ్వలకం టె లగున ట్ర కన్నుల 

గోషూగ్నికణము లంరలల వారిశ్న. 3, అం ౯ద- 
స్వం ర ఆ, ౧2. 

చండకఆ 
టట టు 

వేండ ౨బు 

టు చే. వి. బం చాల క్రీ డావశేమము 
“సే ఆయీ. శెలు చండ్ర లొటలు చుండ్యాళ్లు 

౪ హంస 3, ఆ ౧ర౬ం 

చేందకము. వై. వి (నం చందకఎ)ఎ 1. మంచి 
నందము, (చూ. చందనకావులం); 2. మంట 
నందపుంజెట్టు. “ది, చందనంబుల చెల్వ. జూదుల 

కాల్వ, నరళుల , ,.” కండి తా. పర్వం 3౬రం ఫు 

౪ వం. 

చేందనకావులు. ద్య. వి. బ. (చందనముా కానవులు 

వస్త విశేషము. “ద్వి, చంవనకావుల. సరిసాటి 

కావ్స కటకం చుకాచ్చలును.” 

వండి తా, వర్వ, 3౦౭. పు. ౨౮. వం. 

చేందమాము వై. వి (సం. చంద్రమా. పాం 
చండిమా. క. చందమామను 1. చంద్రు(డు. 
“గీ చలువబోతి పైకులదొర చందమామ” 
వేంక. జేవ. ౧౩. ఉం రొ. ర, ఆ, ౨౪౮ 2. 

౮ కవాచకము. (ఈయర్హ మున నిది యు శక్తరవద 
మగును) ' గీ, ,,ఆరాచ చందమాము ఆగ వనో 
ద్మగ్కమ్మిగ్య,వుం డగుచు ననియె” శుక. ౧, ఆ, 
3ణగి ఆం. భా, తృ. ౧౫%; 3. తేన చీల్పంగా 
లోనుండు కాండం (ట్రా. వాం: క చుడ్లళలో 
నుండుపనుపుపచ్చని బెక. (బాం 

చేందమానుగుటకలం. _ ద్వ వి బం (చందమాముప్తా 
గుటకలు) “చందమామ రా వెజూబిల్లి రావ” 

లంద 3బులగు 

1000 చంద 

యని పాడుచు చఎటిపిల్టలకు నోట వట్టి చేతులతో 

దినిపించంగా వారు తినునట్టు నటించుచు జేయు 

గుటకలు. ఇది వార్ల సుయుశ్క అలభ్యభావము 

సూచించును.) “డా, అందనివంటి *శీమిటీకి నజ్జు 

నిగి డ్చెదు ఇన్షు డున్న యా,కందువ చందమామ 
గుటక ల్ విక మావనీ గట్టి పెట్టి నాాడెందము 

యా శనై యమ లిక డిందువడం జను బెమ్లు ఫోదము 

౪ వి, పు, ౨, ఆ. ౫౧. 

చేంద వామగ్రు క్కి_ట్ల. ద్వ- వి బం (చందమామగా 

గుక్కి_ట్ల.) చందమానుగుటకలు, “గీ. ఎలమి 

గుముహూూర్థమునం చెర యొత్తునంతం బ్రేను 
మది మొజకాగ6 జందమామచెలుల, కెంపు 

్హమాూనులనుధకు సక ట్లమ్రిం౫, శీలిం గలి 

ఆుంపనూమ చు కట్ట శాంగు.”  శశాంం స్య ఆం 

ఉ5౭. 

చేద వామఘుతిక చందమారునటకలు. “గీ. 

'బాత్స సంశద్ధి కాజ: నువ సరించి యూర 

కుండిరి యిదియేమి మొక్క పీరు, కానరావిఫ్టు 
శాకపూకములు నెముర,వునకు నిజమయ్యె నలచంద 

మామఘుటిక* ఫీను. ౨ ఆ ౧౩౫ 

చేందమామప్కే.. ద్య. వి (చందమామచ్శవక్కె.) 
ఒ-జాలిచే.వ (శ. ర. శ్రా 

చేంద మామపురుగుం ద్వ. ఏ. (చందమామశ్తాపురుగుం 

ఇం ద్రగోవము, అరు దృపురుగు. ( తాం 
చేంద నూమపులు(గు. ద్వ. వి, (చందమామా పులుగు.) 

చకోరము. “క. చాలికై. వ్లినముల, పోలిక'లై 

చందమా.చుపులుగులకును ద్యామేలికలై ...” 
నరనః, ౨, ఆఅ. 5౬ 

చేందమామయిల్లు-డు, దష వి (చందమాను 

అల్లుడు) మన థుండు, కంతుందం. “గీ, ,, చంద, 
మామ యిల్టుండు వలరాజా, , ,కుసువుధ్వని.”” అం. 

సం చేవ ౧౦, 

చేందమాముల్లు డు = చేందమామయల్లు(డు. “ఉం, 
చందమా,వ ల్లునిం బోలునీఠలిరుట*దపుం జక్కని 

కోమలాంగునిన్ లొ సా, 3, ఆ. ౧౮౨. 

చేందము. వై. వి. (నం, ఛన్ట క. చంద్ర 1 
విధము, రీతి, “గీ. వండునకు బిడ్డనిచ్చిన చంద 

మొందు”” భార. శాం. ౧, అ. 33౨; 2. 
ఆకారము రూపము. “సీ... ఊషస్ట్రఖరనోవా 

లు. 
వుండాలా. 
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యంబులయిందు లో నొక్కటిచంద బంక. క = చందునయ. జేంకం జీవ, గిరా 

భార. శాం. కి, ఆ కీరా; లె. మర్యాద, 

న్యాయము. “కీ వెల్లుజే రోమరస మింక చిలుక? | 
జిలంక, సారం ఉం 6 జందనూ చందమామ. [2 

రామా ఇ, ఆ ౨౫. ఇందు, 3, ఆ. ౭౨; డీ 

ఛందన్సు. “సీ. భదబధశిథిలంక వాటిల్ల: =గానీక' 
మయేుచందములయందు చవేమంలకలి' కళా. పీఠిలా-! 

చేందా. చే. ఇ, క. వశివ "పేకనోం గాని జతి, 

వఫలాసీక లేక? నీ ంఇచ్నెడి దృ వ వము. (శ 

2. జీశవిశేషము. (యాం న 

శందాశెంపు జే, ఏ. (భందా4 కెంపు) ఒకజాతి | చేందురశ్రూ వు. నై. 
m= 

శుపుు “సె మెనం జందా కెంపు మించుటొ థా 

జంబు మొబనూలిచిజుగంట 

నమోర. ౨, ఆ. ౬9. ఊ సహ ర, ఆ ౨. | 

చేందాదారు చే. వి, చఎవాయిన్నువాండు. (చా ఎ 

చేందిరిక. మై. ని. (సం చంద్రికా కం చంటెరిక.' | 
వెన్నెల క్లో ర 

చేందడురకావి చంద్రక వి. కే. (సిందూర 

వర్షము) “సీ. విశదముక్తాదామరశనం జందుర 
కావి వలివపువలువ పై నలవరించి”” స్వా, ౬, 

ఆ, ౫. విజ ౨ ఆ ౧౨౦౮ 2. 

“ప్రీ జంచంగికాపవులడ -చందురకావులు వెరీపట్టు 

జీబులు , ++” "ప్రబంధ. ౨౭౨ ఆం. కొ ద్వి, 

౧౫౪. 

ఎక్టబట్ట+ 

| వేం" రకోతి. ద్రై. వి. (నం* సిందూ కజ్యోోతిః. చందు 

కము4ాబోతి] ఒకవిధ మెగ చాణనంచు. (శ. రు 

వి. (చందురముఢా పూవు) కునుంభ 

ప్రృువ్పము. (శ. ర 
గులుకువచలి.”” | చెందురమూమ. వై. వి* (నం. చంద్రచూఖ చంద్రుండు 

“టా చల్చని వాడు మానెలవు చందురమామ.. 

నస. ౨ అం ౧౨౧; 

చేంశురము. వై. వి. “నం, సించూరం. ప్రా సీందూ 

రం.) సిందూరము. (శ. ర) 
చేందు. వై. వి (నం, చందః. క. చందు) 1. చేఏంగురా. ద్వ. వి. (చందు₹కా చంద్రకాంతము, 

చంద్రుడు. “ము, చెసి యజ్ఞ బు భకను న్తుఖా 

కృతి రహించెం గానం జం దజ్లు డై, యలచెక 

సీముఖవి ఖున్...” డఊ.రా. ౬, ఆ. ౪౭. వేంక. 

జీవ ౧౩౨; 2. సాం. ని. చేవ 

౨౦; ల అుదము- “సీ సకశరహ్షోపాయ చణ 

ముశ్రై ప ఆ ఎబులం చందు మోజు ” 
ఛళాం ౨, ఈ కం విణ 1. అందమైనది, 

(క. రం; 2. హతము “డా. ఏను ఫొతంబు చెప్ప 
నిటు లేచి చురాచ*ణం3బు లి-క్టైయిన్, మొనవు 

రోగిచం డణినవముం దటజువుంచెవు లంటంచాళంి 

నం,గాని యెజుంగండు, నిర్వ. ఈ, ఆ. ఇ 

చేందుకు. చే. వి 1. వృకవిశేషము. “మ సుర 

పొన్నల్ కలిగొట్టు చందుగులు కజ్జూరంబు 

లబ్బెందలున్.-”” యః ౫, ఆ. ఈర; ర, చందుగు 

చెట్టి, చిన్న "పెట్టి. అం. భాం ద్వి, ౨౯౭. 

చేందుచేట్టు = చేందురా. (చేందు+చేట్టు “టూ... 

చందుచట్టులుక , గట్టిన మెట్టులు...” ఊఉ. రా, 

౬ఒ అ ౧.౨౬ 

చేందునయం వై. వి (చందుషాకయ) చంద్రుని 
తం డ్ సముద్రుడు. “గీ, చందునయ లచ్చి 

కండ్ర్ నా జలధి పరప” సాం. ని. దేవ ౧౭. 
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చల, a 

ఇందుమణీ. “క్రీ చక్కనిచెలి వై రూ shea 

నషుడుగజా యాచందురాతి న్నె యి౨ంపొ నర్చులో 

డ్ రా, ళీ, ఆ. ౧౭౨ 

చేందురుందు. వై. వి. (న. చంద్రః) చంద్రుడు 
"గీ కం: యెంత యు: జేలు క: జందురుండు.” 

భార. ఉద్యో. ౨ ఆ. ౧౦౭.న్ఫ, సీం. వ్య అం 

౯౭, 

చేందురుకూనలు, ద్వ వి బం (చందువుండు? 

కూనలు) నఖకత్షతములం, “క్క, ,కరరుహాతక 

ములు మెజయుచుండు, “గీ, గోరువంకలు 

చందురుకూన లనంగలి ఆం. భె. ద్వి. ౧౮౦. 

చేందురురాయి = చేంచురా. *డా, చందురురాతిచాగ 

డస్ర జంటబవంతి వెడందయంకణంపుం దగి 

లూని, Sh 3, అ, ౧౮౯౯. 

చేందురువంకలు. 'వై* వి, జ. (చందురుడు వంకలు 

వ. (ఈర) 

చేందుజా = చేందురొ. “గీ, అంద మగచందు 

తాతిన్నిలందు.. , ”ఊ రా, ౬ ఆ, ౧౭౩౨. 
చేందువ. జే ఏ. 1. ఆ స్తరణవిశేవము. రగడ. దుద్దు 

కంబళ్టు చందువలు తివాచీలు” వాంస గ ఆః 

౨౫౬; 2. మేలుకట్టు. “సీ (యి - వసన్నెకోకలు చందు 
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వలం గలమంటవం బోొకటి నిర్మి రచి, , “ఆనంద. 

ర్జీద్రి కా౭. శళశాంం వ ఆ, ౧౦౪ 

వేందువాం ట్రై బి (నర. చం దో దయకఃగ) మేలు 

కట్లు. “చ. ధరణి విశాలతల్ప మువధానము 

చాహుచనింషి చందువా, నురటలు గంధవావహా 

ములు. భర్త లో 3, చై ౭ొరీ.రఫీక. గి ఇయ 

చేందు కాయి. చే, న నుగ గని శేవము. టాం) 

చేంద్రశావి ఇ చం7.కకారి. (కిందూకవర్థ 1 ) 
“ర, మె దసషయో ర్జు, లబ్బృలవయు చంద్ర 

కాళిని వచ్కుదకొంగు. అెడల్చి నవల ఇ, 

ఆత రారు రామా, రిం ఆ. గరికణగం 

చేద్రకు = చందురము “సీ చక్రవాక కులకుం 
జల్టంగా మందు 'ద్రాగించిన చంద్రం౧ఫుగిన్ని 

వో లె” డ్, హె. 3, ఆ. రాజ ఆము. గ, ఆ 

వైజ్రా 

చుపు. చే. న. క్రీ (చచ్చు థాం చే కే, చావ 

కేశ “గీ ఆట రాభేవంం జంపించు టర్హ 

మగనె” వైషు” లా. ఈ ౧9౫. భార. ఏరా. 

౨ ఈ 3౫3; 2 బాధించు. “క..,నృవ, 

బాలుకొ గారాకు మే:పి చంవకు చ, జలన్ ల 

ఆను వె, ఆ, దెం వి చం పుటు. గ్ అవ్వు 

డతిశాయంం చౌళౌార యది చరులు, జమిలి 

చంపులు చంపి రిచ్చట నటంచు” రాదూ, లా 

ఆం ౧౬% 

జేంపుడు, దే, వి (చంపు. థా) చంపుట. “కీ పారి 

గొనుట పీల్ము_మార్చు చంపుడు దునుముటు, 

యనలోం దగు హింస, ..”ఆం౦. భె ది. ౨౨౬. 

చేంపుడుగట్ట దే. వి (చంపుడు4కట్ట) వథ్యస్థానము. 

“వ. చంపుడుగట్ట యగ ఛిలావట్రంబు మెట్టి 

నిలిచి., "కానీ, సో ఆ. ౧౬౯. 

చేంపుదుగట్టు. డే, దః (చంపుడుశాగట్టు వధ్య 

సానముం (శ, ర 

థి 

కుట వ్రాయుట మున్నగు వొనియందలి యను 

కరణము. “చ,, + మోరరీపుతో 6 జక-చకం 'బౌటు 

తెంచు,, +” భల్దా. ఎలి ఈ (శః ర (బావాడు 

చకచక 'వ్రాాయుంచున్నాండు) 

వేక్క. టైం విణ. (నం చజ్జః 1. బుజువు, తిన్న 

నిదె. క్ స చక్కంచాయం జరించ సమకూారకుండుట 
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చేక)_౯కేయు. వై. స 

చక్కదనము. 

చేక్కు_బడు, వె, ఆ 

వే కంర 

నిడ పింగళను గాలి మొక్కు డిస్టో కాకీ ౨, 

ఆ. ౧౨౧; 2. నుందరము, అందమైనది. “డీ, 
అక్కడ సొక్కభూవతి ననంగునికంటెను రూవ 

నంపదం, జక్కనివానిం జాచి, నైవ. అ. 
౧౧. శీ విణ. దు. 1. అందముగా. 

“వ...కొవ్వు చక్కక్ా జేక్కుచు.., సారం ల 

bs దక్కు నాపాలి 

శేతుచునొా a పీడు*” భార. శల్య. ౨, ఆ. 

౧౭౯. వివ. ళో, ఆ ౪౯ తి. సంప్రార్డ ముగా. 

“గీ అవ్వు చక్క ౦గం దీక్నినయనువ్రు మెజయు” 
కార ౨ అ. ౧౧౯, 

ఆ. ౬౧; 8, తిర్న-గాం 

కి. (చక్క_క్ ఇచేయు 
1. చక్క_(బటుచు. “ఆ, విరనకుయ్యెశేని వెర 
వెద్ది మణీ చక్క” జేయ నీవ చింకచేసీ చూడు.” 
ప గే ఆ 6౯ 2 సంస్క_రించు. 

“ని. స్వ్నానంబు గానించి చనుజెంచునంకలో 

జవవేదిం దసపరీతిం జక్కంజేయంలం ఉం రాం 

౧, అ, ౧౯౯ 3. ఫూచేయుం. *చ...పోయి 

వచ్చి నీవని మణీ చక్కంజేనెద నెవంబు సహిం 
పుము వేగ మేటికన్.”” భా. రా, నుం రారి; కీ, 

నళింపంజేయు. “శా. గంగానందనుం గూల్ని 
చో ణువని నక్కంం జేసీ కారవ్యపీ, రాంగమ్యల్ 

స "ధారి, భీమం ౨) ఆ. ౧౫౩; 5 

అణంచు. “సీ, .. జలరాళిగర్వంబం జక్కంతేసి వ 

భాగం. ౬) ఈ 50౬ 

* వి, (చక్కగాశనము) 1, సౌంద 

ర్యము. a చక్కందనమున కొళవింతచక్కం 

దనము.” పారి. ౧, ఆ. ౫౬ అం, భా, తృ,ళం. 

స్ట (చక్కక వడు 1. 

పాసంగు, “క. ఎదిరిం దమయట్టుల 'కామదిం 

దలంచినం భొస(గుం గాక మాకుం గుడు మిం,డిటె 

మారు (వకు? గొను౭ డని, చదురడిచిన మనను 

పొందు చక్కంబడునే” భార. ఉద్యో. ౧, ఆ. 

3౧౨; 2. మంచిమార్ష మునకు వచ్చు, “గ్ల సము 

చితము లగమాటల: జక్కంజడక, తశ్కనే 

నుక్కివుం డగధార్తరాన్ట్రు” భార. ఉద్యో. 
౧, ఆ. ౨౭: 8. లీవ, *వ...వీరలవాదు మన 

చేతం జక్కంబడ'ేరదు...”భెర, ఆర. ఈ ఆ 
౨౦౨; ఓ; నెజవేయు, “గీ జాంబవంతుని జూసి 



జేక్కటి. యం డే. an 1 

చక్క 

యోసాషమి యిశండుు వెరవునకు లొవునకు 

ధురంధరుడునుక్వె, కలరు నా కిట్టి చేరువ కాండ్రు 

డేవ, చక్క(బడకు న్నె మో ప్రయోజము లెల్ల ఫీ 

రామా. ౭ ఆ౨౭; ర. క్తి విజడు, "క వ్యాపి వీం 

చబోందక వగవక, ప్రాం బగులేశ మైనం బదివే 

లనుచుం, దృ ప్త్ం లాడు, స వనే, 

ముల్వన్తై నం జక్కంబడునే” భాగం ౮ 

౫౭6. 

చేక్క.: బెట్టు. ద్వః స శ్రీః (రక శాక్ + పెట్టు) 1. 

సవరించు, ట్ “పీ చనవరియై పడి 
జాజెడురక్నభూమణము నెప్పటి కస్ట చక్క 

బెట్టు.” దశా, ౨, ఆ, ౧౨౯. స్వా౫ ఆ 

౬౪; 2. చాగొనర్ను. “కీ ఆది జంక వానిమాయ 

లకు లోంగనె యొందజును జక్కిక్రైనో | 

యనెకునారు” కవల, 6, ఆ. er (ఇట 

పొడుచేయు అని భావము); రి. “గీ, చన్ను 

గుబ్బలపో రాటం జక్క బెట్ట బోయి మధ్య స్థ 

భావంబు పొంద లేని,కతన లజ్టించెననల ఫా. 

గరి వెందవూనల పీరు కైచు” 

వరావా. ౨, ఆ. ౧౧౫ శ్రై.౧, ఆ ల! £, 

పోంగొట్టుం “సీ చుక్కల లేజంబు చక్కు 

బెట్టి” వీరం 9, అ, ౨౨౨, “ఆ. వేలుపు, బీర 

"మెల్లం జక్క! బెట్టి యంకి య. 3 ఈ ౧౫౨ 

లి. చంపు, “క. నీచుప్పెడిపెద్దలు (ద్రోణా 
చార్యులు మొదల గాగ నని కొల్డనివ్యారై చేరని 

చారిం నొని,యే చక్కంం౦ బెట్టు వాండ జేం ఛాండ 

వులన్*” భారం ఉద్యో. ౨ ఆ ౨౦; 6. నిర్వ 

హించు. “గీ, వినుతేబలం లె నయాదవవీరవరులు; 

గలుగ చారల చే: గానికార్య మావు, సక్క బెట్టుట 

యెట్లు...” భాగ. ౧౦, స్కాం, ఉడా ౨౨౦౬; 

7. పరిపాలించు. “ద్వి, జనవతి రాజ్యంబు. 

జక్క(బెట్టుచును వ వండితా, దీకా. ౭౨ పొం 

భార విరా, ౧, ఆ. ౨౮౨ 

వ్ర,దేశము, సానమః* 

“క చక్కంనిచిక్కని మేశులు, నిక్రోో_దండ ములు 

చైన నెజుగరె మన మొచక్కటి నిలుకమె 
కసము) లొక్కడ దాంచుటకు వేషయోజన 

- ములకున్.” భార విరొ. ౧, ఈ ౧౫౬ భీమ. 

కి అ ౧౩౯; 2. అనగ్మైభానము; ఎదురు. ళన 

నల్జ,చాణు 
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చక్క 

కంటే గాం గేయు నతనిచక్కటి శిఖండిం బెట్టుము 
డో భార భీష్మం 3, ఈ ౧౯౦; ల దిక్కు 

చెపు. “క ఎంతమవోల్తు-డ వయ్యా సంకసమన' 

నీవు దిపగు చక్కటి! రమా ళాంతుండు మొగంకు 
ద్రివ్వుచు, చెంతకయుం ట్రేమమునం జూవె,,, 

కత, ౨ ఈ ది రొజు చ ౨, ఆ ౯౯ 

ఢీ, సమౌవము, చెంత. “కః ఎక్క_డినుతు శెక్కూడి 

సతు, లెక్కుడి బంధువులు నటులు. నెక్కడి 

భృశ్యుల్ , డొక్కు వడిపోపు వేళల జక్క టికిని 

జెవరు రారు,” వేమన. ౧, ఆ. భె, ౧౬౭; 

ర్, న్యాయము, ధర్మము. “ఊఉ. ఛక్యంటి లేని 

యాలమునం జంపె ననక్ వలదు... భార, 

శల్య. ౨ ఈ. 5౨౨౧ భా రా, యం, రాజు; ద్. 

రీతి, వదతి, కక్ష న "కార్యము? 

చక. టీ యెజుగండు,..” నా, వంచ ౧, ఈ 

3౨౦. “ద్వి. 'తెరుపులచక్కట్లు తెలనద్దువారు” 

పండితా. పర్వ 3౫౦. పొ; ర. అర్జవము, తిన్న 

దనము. “గీ, ., ఎంత్మియము, ఇేని తరిగిన దుర్జను 

చిత్త మేల,చక్కటికి వచ్చు... నా, వంచి 
౧, ఆ. ౨౯5౪ భార ఉద్యో. ౨ ఆ. ౨౧౭ 

డీ కలహము, పోరు, “గీ, + విటుల వేళ్యాజరముల 

చక్క-టులం దీర్చు; చారలును గల్లి శంబర'వై రి 

నంత పేట యన నొవ్వ నవ్వేశవాటమునను 

వైజు 3, ఆ. ఒ౯; ర్ం మ ఏర్పాటు 

“క,.దైవము, చక్కటి యేగతియొ కానీ 

సంగ్రామమునన్ భా, రా యు, ౮౦రా విణ 

ఎదుటీది. “డాం పొంతునృ పాలనందనులు పావని 

మున్నున చేచి యష్ణు భీమృండు కడంక మై నడచు 
చోటికిం జక్క_టి గాయం దోచి యుండిొండ 

కడంగి, ౨ భారం భమ, ౧, ఈ ౨౪౦౪. 

చేక్కు_టిమాటలు. దే. ఏ. బం (చక్కటి+ మాటలు) 
నీతి వాక్యములు: “చం, జనని కడంగి యే నతసిం 

జక్కటిమాటలం బేర్చువాండన్తై” భాం రొః 

యు, ౧౫౭. 

చేక్క_టియని. దే, వి, (చక్కనిశా అనె) ధర్మ్య యుద్ధము' 
గ గాంచేయగురుక ర్హ కొరవవకుల: జక్క్_టి 
యని బరిమార్చం గానమై, తీమి, ౪” ౨ భార శల్య, 

౨, ఆ. 3ఫెల, 



చక్క 

చేక్కట్లుదిద్దు. చే. స క్రి (చక్కట్లుఢోదిద్దు) 1. 
చక్కంజేయు, నవరించు. “శా, ..వణాంకునిన్, 

శంకల్ నేయుమొగంబు జక్క వకవక్  జక్కట్టు 

దిద్దుక్- గుచావహాంకారంబు. , +” 

౧౬; 2. (జెడ్డది మంచి దని) సమర్శించు. “చ. ,. 
నిక్కము గాం గను నాకంజమియుంంుచెలియండు 

సాదుబిడ్డం దని జీరుపుమాటల: జేలనాడి గా,దిలి 

నుతు వేం: జక్కటులు దిధైద వెంకటేనంగ 

నాచివే.” సొ. 3, ఆ, స 

rr చాలు లాలా బా 

మజ ఒక్ కి అగ 

చేక్కడయగు. దే అ శ్రీ (చక్కుశ్లఅడ గం) 

చచ్చు. “సీ సమయుట యీబ్డుట చావు 

చక్కడలసట . నా మోజు మరణము, , +” ఆం. 

భా. ద్వి. కుల సేం 

చేక్కడయే. చే, సం శ్ర" (చక్కడంగు, ధాం చే 

1. ఖండించు తునియలంచేయు. “వ,,,?థిక 

సారధిసహీకంబుగా నరదంబులు చక్కడంచి 

ప రః ఫీవ్ష, ౨), అ ౭౧. ఖీమ, ౬, ఆ 

౯౯ 2, చంపు “క, ఒక్కడ మనసై న్యంబుల్ ॥ 

సక్కడంచుచు శన్నవాం డలంబున 'కంటేళి” 

భారం భ్మ, 3, ఆ-౯౯. వభాః ౧, ఆ. ౧౦౮, 

చేక్క_డుటే ఇ చక్క.డ(మే. 1. (ఖండించు, నజకు) 

“క. సాత్యకి మణియుం,ద్భరితముగ నొక్క 

చెట్టుగ, శరొసనము లెన్ని యని జక్క_డివె 

వడిన్” భార. డో ఏ, ఆ. ౧౨౫ 2. (చంపు) 

“ఊఉ, ఇక్కుడిశేనం జక్కడిచె చేనియుం జూతున 

కాక, భార భష, 5, ఈ 30౭; 8. 
(మించు, అతిశయించు). “సీ, ఈవివేతనెకాదు 
రీవిచేశనుగూడ శశిరేఖ చెంకయ్ము(జక్క డంచు”” 
రాధికా, ౧, ఆ. ౨9, 

చేక్కదము. జే వి. 1. అందమా (శ్రా); 2 
విధము. “చ ఒదవెడువేడ్కు6 దన్ను మును 

నూఆ6డం బల్కూ మొఅంగి చన్న చక్క దములు 

రోవచబావ్నకణగద్దదభావలచేతం జెప్టుచున్.” 
కావ్యా. 5, ఆ. రర విక తగినది. గోము... 

కంచి నయ మొప్పం జొచ్చి యచ్చోటం 

జుక్కద మాభాొననం పేరం చేల న వుడు, , 

ద్వా, ౯ ఆం వ. 

చేక్టన్న వై. ని అందము; చక్కు.(డనము. (టా 

రు) విణ: 1 సుందరము, "సీ జడలునట్టియు 
ఖా షా శా అ 

1094 చక్క. 

నింత చక్క మైనది చేణి,,.”క సం. ౭, ఆ 
౭; 2. యక్రమ్కు “చ తనమునుపడ్డబన్న 

ములు దము? సై" గలకూర్తి “పేర్చి సీ జనవరి 

నై ంవకున్నె యది సక్కన రాజ్యము "పాలు "లేక 

తీలున కొడంబాటు గల్లిన నెజుంగమి 'వెట్టరె 
ఫారం ఉద్యో. 3, ఆ. ౧౦౩; ౨. సిద్ధము. 

“ఊ. ..కాలుస్రోలి శేంగంచెదం జక్కనై నిలుము 
కిట్టి రణంబున రాతసాథకూం” భారం ఆది, ఒఅ. 

“కం చక్కు నగు మనిన రక్కునుు 

డక్కు జముగం "బెజీంన, టా భెర. ఆది. ౬, ఆ, 

౨05; ఉం తిన్నన, బుజువుం గర్ల్స్ న్వ స్తీ కాసనము 

నిశ్చలముగా బంధించి తనువుం గంధరయు మ స్ట 

కము సరిస,చక్క మై నిలవ...” వారి. ఊం ౫్వి 
ఆ. ౧౭౪; 5 స్పష్ట్రమ.* “మ ,..చక్కవగా 

ముందట. గానుపించుఘటముం గన్న్నటు బహం 

బుగాం దనుం దాం ese wT 

ముక దానై వెలుంగుక్ దగన్.” సీశా. 3, 
ఆ. సి 

£౯౮. 

చేక్కనన. ద్వ అ. క్రి. (చక్కనఢఅగు) 1 
న్యాయనుగు. “ని కలికిభుజంగ సంగతి గన్న 

శేశకి సాధ్విచెంత వసీంచం జక్క నా నె” ఇందు. 

3, ఆ. ౭25 2. సిద్ధించు. “గీ, .,శృంగారవనికి, 
నరుగ నన్నియుం జక్కనౌ నచట ననుచు.” 

వను. ఏ, ఆ. ౧౧౬; ల. సిదమగు “మ శర 

చాపంబులం గేలం బూని రథిశా సంగ్రామ మర్శించి 

భూవర నీపై నిబె వచ్చినాండ మొదలక్ వారా 

శ్నిపె వాల్నిపై, ఖర్ముపె 'ేసినకోల లేయు మట. 

జక్కం గము నాయమ్లు లింకొరు.పెం బాజవు 

4” భొ రాయు. ౧౦౨౮ &, వూ_ర్హియగు. 
“క్ష, వగతువనిం సక్కనయ్యెక వగ మానుము 

44” భార సౌం ౨, ఆ ౮౯ లీ. నళించు. 

“ద్ ,,వంచనా, కృత్యజ మైనయాని బిడకిల్చిష 

"'మేమిట6 జక్క_నయ్యుడున్ *” డె. ౧, ఆ. ౬ 

శీయూర, క, ఆ. ౧౫౯. 

చేక్క_నయ్య, వ్ వి, (చక్కని శాఅయ్యఎ) l. మన్య 

థధుండుం “గీ, .సూర్థ్య,చం,ద్రముఖు జేంచకయ్యా 

యోచక్కనయ్య” వను. 3, అ ౧౭౭; 2 
ఆఅంరిదగా యదు. గన్ ఉక్కుూగంబం లు "వెడలినచక్కం 

నయ్యా” నంధం ని ఏ 
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చేక్క_నిమిన్ను. దై. వి (చక్క-ని+మిన్నం) ఆకాశ | 
మధ్యము, నడిమిన్ను, “వ, , , అవ్వడు కయ్యంబు. 

కలరూపంతయు6 గనుంగొనుట మింటి కేవ నున్న | 
వెరవు గా దనువరుసన సవికృండు శకుని. 
మింటికిం జరుచెంచె, ల” భార, ఫీవ్ష, వ్; ఆ. 

న 
5ిళో౬, 

చేక్క_రవతి. వై. వి. (నం, చక్రవర్తీ) 

"జే సరల 4 ౮ సామ్రాట్టు వెంక మా వ్ అకు 

చేక్క_న నవ e ద్య 

చ క 
లో 

| 

వరి, 

వి. (చక్కు శాసగము సరియైన 
నగము. “గీ. ధవథళకేరకీధూళి గ్యాకృమునం జెరివి, 

మోకమామిడి కొకకొంక య్రుక్క్ నిలిచి, మొడ 

లిలోం జక్కసగము నాకొసంగు మనశడు.” డాం 

వారి. గే ఆ. ౫౬. ఇటే: చక్కనమము. HE 

పంచి పెళ్టైాదం, ; బకరా సమం౦బు గాయ నిపి సమ్మత 

ల. మోక నారికిన్ * దళొ ౨, అ, ర. 

ద్య. న శ్ర" (చక్కు ఇ అడుం 1. 

ఖండించు, నజకు, “క... .వరడివ్యా స్త్ర స్తముల చెల్ట 

వడిం జక్కా_ డెన్.” ఛా. రా. క ౫ తిక; 

2. చంపు, వధించు. “గీ. అఖలబలముల తోడ 

జక్కాడు నిన్ను” భౌ. రౌ* ఆర ౨౦౧ ఆం. 
భా రృ అ౨౩. 

చెక్కి. దే. ఏ. కేం వ, దేశము, స్థానము. “క్క నుం 

గవ ఫఘనమో జఫఘనము, నమో యని నకలు 
చక్కి. గమిచి విధి కరం.బునం దూంశె దీని. గా! 

కిట్లనువువడునె వదలపేర నంగళిలేఖల్. 2 
చెమ స్క) ఈ ౧౬ సా, ౨ ఆ. ౭౨; 2 

'పార్మ పము. 'వ్రక్య్కః “ద్వి, చక్కుల నున్న 

భూజము "లక్కి. కొంద, తీక్కు_వ చూవట్ట నీలలు 

వెట్టి” ద్వి, పరమః ౭, ఆః క౯ార పొ ౧9; 

చం, విక్ర, రో ఆ ౧౯; త విధము, రీతి, 

. ప్ర వంచత్వ మొందినయచటు చవాన్, 

యొక్కపురిం జే యింటీంటం గుక్కూవక్కి, 

మెలణి...” సానందో., ౫, ఆ, ౮౬, పొ; కేం 

మార్గము; దారి, మగ్ 

బులంంగుతాల, గణీక యని జాసి చెంకం చ 

డపుసింగ,ములను గన్లొని నడు-చక్కిం బోవ 

జెజచి.” సీలా. ౧, ఆ. ఏ౨: లీ. చేరువ, నికటము, 
“హీ గంెవెంగభొదరింటి చక్కి నోరంట గాంచి 

యుగురంచు నుగిడి నోతూరు ననియు పారి. 

చేక్కాడు. 

ద్ర; లివల్లోటకోొమ్తలం | 

95 చక్రీ. 

వ ఆ, గణ; (ప విషయము, వట్టు టు. కక్క నీవట్టున 

విసువక రృయోవరుండపు కము త్రం చక్కిన్ 

+ ఆము. ఈ, ఆ 
హద 

ఆ. ౨౦౪; 7. వాద్యవిశే శషము. 

దక్కి చక్కి చుయ్యంకి లోనగుననం 

ఖ్యాకవాడిక్ర త్రి లి తయవకంవకలు .*, "అము, రి, 

ఆ, 3౫. 

చేక్సియ = చక్కి. 1. (పాకము) “గీ, ,,అయ్యె 

జకురాజు ముందజను జక్కి_ యల వొక్క 

మొక నిలిచి భార ఆర. ౧, ఆ. 300. 

వార ౨ ఆ, ౨౦. 

చేక్కి_లము. 'దై_. ఏ. (నం: శమ్ము_లీ. కం చక్కలి 

పింజి మెలి పెట్టి చేనెడిభక్యువి శేషము. “సీ, కై ట 
భొారాతి చక్రము చ, యోగించిన వెన జక్కి. 

లమ బోలె విజీచి బొక్క.” కాకీ, ౭, ఆ 
రర. ఆం. భా. ద్వె ౨౬, 

గాలి దై. వ (నం కత చంక, చాహం 

నూలముం చూ చక్కిలిగింత 

చేక్కి_లిగింత, ద్వ. వి, (చక్కి_లిశేగిలిగింత్ఫ చంక 

మున్నగుచోట్ల అన్యకరస్పర్శముచేకం గలిగెడు 
కంపము. “ఆ, వడలి కలదె జాలివలిమకు 

చక్కి_బి,గింక నాదుధ్భతికి గంటు లేదు.” కళా. 

ఏ, ఆ. కసి పి, శకుం ౨, అ, ౧౪౦. 

చేకి గ్రారీగింకలువోవు ద్వ. అం శ్రీ” కీ + (చక్కి_లిగింతలుగే 

పోన్ర ఆన్యకరన్సర్శము చేత చంక మొదలైన 

యంగములు కంపించు. “చ తనదు మెణుంగుం 

చెక్కిళులం చాంకంగనీక మొగంబు నాప్రుచుక్, 

జనుబొగడల్ నఖాకలనం జక్కి_లిగింతేలువోవ 

లోంగచున్*”” కళా, ౧, ఆ. ౨౭. 

చేక్కి_లిగి లి. ద్య. టి, (చక్కిలి శాగిలిగిలి.) చక్కిలి 

గింత. (శ. ర 

చే కీ జే.వి. 1. వల కీ పదలగువానికో చేయుటకును 

తీయుటకును వీలగనట్టు పేను పట్టేడ మున్నగు 

వానితో చేనెకుచట్టము. (వా); 2. ఒకానొక 
రకము పంచదార (మా. చక్కీవంచచారు 

చెక్కీ పంచదార. చే. ఏ. కేం గడ్డకట్టిన తెల్ల ల్హ చక్కెర 

(శ. ఈ శుద్ధిచేసిన చక్కెర అని "ఆ్రా) 

జేక్టీమంచము ద్వ వ (చక్కీసామంచము) చక్కీ. 

గలళయ్య. (వా 

చేకి 
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జీక్కు. వై వి (నం. షట్కు-0. 1. అటు, “క ఇరు ఎవరా; 8 మనోజ్జురాలు, “డ్డ చొక్కపులనంద 

చక్కు మేను లూక్ బలు, దొరకొలంపుం చాల,  నంవుజిగిసోయగముం గలము ద్దుగుమ్మయో, శక్కె 

వాన తోగలయనుం ₹.” అచ్చ. బౌాల- ౧౨౭; రభొమ్త, +.” ఇ, శ. కుం, ౨, ఈ ౧౪౧, 

2. (నం, శల మ్ ఖండము, శకలము “సీ. జేశ్ళెరముద్దుగు్తు, ద్వ. వి. (చక్కెరగాముద్దుగుమ్మ) 
చక్కగా నజకిన కాడుచొవ్వులు నులవలపిష్ట్ర మనోజ్ఞారాలు. “స్తా ,ఈ, చక్కెరముద్దుగుమ 

ములు బలీవర్షగం లకు.” వగావా. ఈ, ఆ. ౧౩౬; సరస్మ ప్రియభావల నింపౌనక్నెడిన్ "వేం. వంచ. 
చ్రబంధ ౧౮౬; తి. ఆడుటయం దగునను 3, ఆ. ౨౮౮౪ 

కరణము, “చ. అనయము జక్కుచక్కనంగ 

నాడెడురూపులు నోలి రమయ, మని కలయంగం 
బాటువివిధారుణథారలు...” కు. సం ౧౧, 

ఆ. ౧౫౧. 

చేక్కశేయు. వై. సం క్రి, (చక్కుశాచేయు 
మక్క-_లుచేయు. “నీ. భల్దపరంవరల్ వరంించి 
ధశురాదిసాధన, ప కరంబు చక్కుచేసి” భారా 
యం క; 2. ఖండించు, నజకు, “గీ చక 

మున నక్రశిరమును జక్కు చేసిం” వాల్మీకి. ౧, 
ఆఅ ౧౦౬ 9 అడంచు. “టాం మూంగిన దైత్య 

దానవులమొక్క_ల ముక్కునం జక్కు బేసి, న 

ఊఉ. వారి, ౬, ఆ, ౧౨౧. చెచ్చవుకము. వై విణ, (చవుకముగా చవుకము,) 

చేక్కువగడం ద్వ, వి. (చక్కు. పగడం) న _వ్లసంఖ్యం అమ (కక 

వీడు. చేంకం మాన ౫౨. చేచ్చేదరము. వై. విణ. (చదరముషచదరము) సరి 
వేశ్కెరు వై. వి (సం. శర్మ.ర్కాః ప్ర సక్కరా. యైనచదరము. “చ. పొసయప మెజుంగం జచ్చ 

కతు. సక్కరె. ఈ చక్కెర) పంచదార “క. దరపుం జిగిరక్నపుమేలిచట్టువై” "కాళిందీ. ౨, 
చక్కె_రలొ నిండు వెన్నెల, యు క్కైరలో అ ౧౬6. స 

యమృతథారలో యివి, ..నుద, ౨, ఆ ౧౨౫) చచ్చు. చే, అ. శీ," l. వృళినొందు. “గీ... ,బకుని 

ఆం. భా, ద్వి. ౨౫౧. యోట్ల, చత్తు రని రక్క_నుల శెల్లం జూటె వినయ 

చశ్కెరలిండి ద్వ వి, (చక్కెరగాలిండి) చిలుక, కర ఆది.౬) ఆ, 306. నైన. ౨ ఆ. ఈ; 2, 
“ఊఉ. చక్కెరతిండికత్తడి వెసక్ దుమికించుచు| నంచు; తగ్గు, వాాాఆనాలలో కారము చచ్చి 
4” ఊ రా, ఈ ఆ, ౧౭౧. (ఇజ్రే చక్కెర, నది (ప్రై) విణ ఓ నిస్సారము. ఊదాఃా 
లిండిపులుస్క వేంక. తిర్య. ౧౦౧). చచ్చుమన్ను. (ట్రా 2. అశుభము. ఊదా:లా 

చక్కెరబుగడ. ద్వ. వి (చక్కెరాబుగడు భత్య| _ చచ్చుమూట (ట్రై) 
విశేషము, “వ. కెంగులుం జక్కారబుగడ చెచ్చుడి. దే, విం వం జాలజాతి భేదము. (శః రబ 

లంక్కైరలుం,..” వాంస, ౧, ఆ ౧౦౫ చేచ్చుదు* విణ. చచ్చినది. (ఉం చచ్చుడు బాకి, శర) 

చేశ్కెరబొమ్మం వె, ఏ (చక్క్యెారగాబొమం) చక్కెర | చేచ్చాకము = చేచ్చేవృుకము, (బ్రా 

బొమవలె ఇన్టమైనది. 1. భార్య. “వ,..ఆమె |చేటాలు. దే. వ. (క, చటలొ కొట్టుట మున్నగు 
వకు జేరనయనుంగులుం దాము బంతులుదీరి వానీయం దగుధ్వనీ కనుకరణము, “క. ..పొచ్చుని 

శ్రొ.క్ర వెన్నిలలం గుత్తుకబంటిగా మెక్కి తమకమ, నను క్కెక్కున "ెత్తు రుట్టిడడ పీ,డనిరోషా వేళ 
చక్కెరబొమలం గలసి ముక్కుమాక్కునం! మునం జటాలునం గొట్టిన” వరానా ౨ ఈ 
గడియ నొక్కుచు... ఖోజనుకా. స అ, ౧౩౪ నరస ౫ ఈ ౧౩౦. 

చేశ్కా రవిలంకాండు. ద్వ వి. (చ క్కెరచావిలుకాండు, 

మన్మధుడు. ఆం. ఫా వ్ర రగు 

చేక్కెరవిల్కాండు = చక్కెరవిలుకాండుం మృ. వి. 

Dy అ. ౭6౮ (ఆ. ౭౯ 

చేక్కిరవిల్తుడు = చక్కె_రవిలుకాయడు. చం ద్ర 

చేష్కాను. దే అ, క్రి. (చక్కగాకొను సరియగు 
(చూ. చక్కొ_లుపు.) 

చేకా_లుపు. డే, న క్రి చ 

'సరిచేయం; నిలుపు. (శ్రాం 



తా 
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చేటిల్టు = చేటాలం. (క. చటిక్) చజచుటయం దగు 
ననుకరణము. “గీ, చాహుశె త్తి చటిల్లనం బటిక 
భించి, దేవదేవుడు పలుకు...” ఊవారి.జ అరా. | చేట్టన. జే. ,కి,. 

వేటీలు = చటాలం. (కొట్టటయం దసననుకరణము.) | 
“వీ కదిలి రావణునిడెందముం జటీలునం గొట్ట ళ్ 

నురల "మెప్పీంచునీయరిది తెగువ చంద్రాం 3 

ఆ గీ 

చేటులు. దే, వి. శాశమః? (మా. చబులవకు) 

చేటులువడు. డృ. అ కి" 

ప్రాశార సోపురప్తాపాదమంటవ | నళించు! స 

చు ద్రశాలలవెంపు శటులువడియో? విన 

wy ps 3౫; 2. మొక్క వేోవు. ఆక సర్షభూ 

కంబుల శొసీంవం జూలెడుజములాఫవు గిరియం దుం 

జటులువడునె” కానీ, ౨, ఆ, ౧౦౫ 

చేట్ట. యు. డే. ఏ. 1. ధాన్యము పోనెడిచిన్ననోె- 
(శ ర; 2 చర్మము “సీ, శెట్టిద్రావుడు గామా 
చట్టదువ్వలువతో . .. ౫ కీరం. య రి ఆ 
౮౦. ఆం. భా, ద్వి తక, ఏ. తొడయొక్క 

'వెలువలిభాగము. “వ వ. ++ స్రాణంబులు పిడికిటం 

బట్టుకొని పోవుచు అరవ దారం చెళి 

e న్్ 

చట్టలు వగంబడి వెడల లేకుండ..,” అము. | 

౪౮ ఆ, 3౫ రం రా యు ౪౭౭. పొ ౫ 

చం; ఉ కవచము. “డ్, చట్టలు చీరియుం దొడలు 

చక్యూలు చేసీయుం 'జండివై చియున్ , బొట్టలు 

చించియుకొ మెడలు బోరనం దు,ంచియంం. 

బో రొనర్చ(గన్.” భా, రా, యు. ౧౩33; త్. 

భుజము. 

జిట్టలం మిడుచుచు దివంబు చేతుల విరియం' 

దట్టుచు...” దశ ౪, ఆ. రా, ఆం. భా. ద్వి. 

౧౩౮ 6. వూంశత. “నీ. పొడుపుగుబ్బలినెల పురు 

టింటియిదుపునం జజ చినగందంఫుంజుట్ట లనంగలే 

fp చొక్కా. ర్స * అజచట్ట తొడిగి మై నడ్డంబు 

వలివదుప్పటీ వచ్లెవాటు వేసి వైజ, ౨ ఆం 

చేట్టబుదూ యు వట్టల చిరు, 

శకక్ష చట్టలం చజచుచుం బలుముణు:; జేటలు ద్రుుచే = చట్టలుచీవ. 

వట్టి 
గొని చశుచెము నాతోడం జట్ట ననిన ఖర 
ఆది, రా ఈ ౧గ౧ర 

Ww) కుల. దు (క. నజ్రైనల్ ౨ క్ర 

ముగా, “ఊఉ చట్టన నన్ను6 బంస్రము భృశంబుగ 

నెయ్యది కార్య మిత్తతిన్.” భార. అర. ౫ ఆ 

౨ £౮ 

చేట్టపుమెక ము. ద్య. వి. (ట్టకు పమిెకను3) పునుంగన 

పిల్లీ. సాం. ని. తిర్వం 

(చటులగావడుం 1. |చేట్రచూ "ళ్ టే వి. 1a pane చేసినమంచము 
ల "ప్ర ముత్యాల బవిరి 
శె౩పులచట్టము తదంశుధట్టంబుమాడ్కి- గె౩ఒట్టు 

బవఆపు. షే ర oe ఆ, “కళ; 2, ప్రకులకిల్లి 

జేవహూములోం బరిముళ్గ ద్రవ్య ముండుతి త్తి. క్రీ 

పును: గుచట్టంబులు బుక్కా_రేజంబులు పౌంకమా 

ముళిగః ప్రాంతం దరలిల 

శుక. ౧, ఆ. ౧౫౭; లి. (సం. శాస్త్రమృ శాన 

సము, న్యాయశా స్త్పముః (వా. అచట్రైము శాసన 

సభివారు నిర్మించినది) 

పహూంనసం, ౧; త. రద, 

7  చేట్టలుచీవు. ద్వ. సః శ్రీ (చట్టలు+ టవ ) వధించు 
చంపు. “ఉ, అంగదుం డద్ధురాత్తుల రయంబున 

వీడిచికొంచు నింగికిన్, చంగున చాటి నల్వు 

రను జట్టలు చీకి. + రానూ. ౭, ఆ. ౨౬౫ సాం 

౧ ఈ ౯౦. 

“శా ఇ ట్రెక్ గట్ట 

దంన్ ముహోమకర మృబ్బవ్యాణ్యమై దా ననుర్కి 

జట్టల్ దూయకయుండ రము...” పరావాః ఇ, 

ఆ, .౨.౨: 

“డ్, చట్టలు ద్రుంతు 
అ 
ల న తు మ 

రే నుం వడం 

చేట్టలువాపు ద్వ స శ్ (చట్టలుశపాపు) నాశ 

నముచేయు. “చ,, + క్రోధకామముల గండడం 

గించి వరోవకారముకొ, జజ:బడం చో చి వాచ 

వుల జట్టలువాసి.. ౪” డ్ నారి. ల ఆ, రొ. 

క ౭. (అజచట్ట = చిన్న చొక్కా.) విణ. వ్యర్థము. |జట్టి, చే. వి (క త. మతు. చట్టి) ఓ నోరు 
“ద్వి. అంకరంగమున లింగావధానంబు, సంత 

రింపనిభ్గ_క్టి చట్టనూ బసవ శ్రభులిం. ర ఆ 

౧౧౭. ఫ్రా ౧౦: చం క్ర" tals 5 చు" శీశ్రు 

ముగా, “సీ, పలుకుల కెడ లేదు స్టా... 

“వెడల్పుగా నుందుచిన్న మట్టి పా తము. ba .* 

చట్టి చుయ్యనునా 'దొటనికూరగుంపు క్రైం ఇ ఫ్రే 

త్ర? ౧, అ ౮.౨. అం. భో, ది. అర ల గ 

చిన్నన్న; వశ్హైము (జ్ర) 



జ్ క్ట 
చేట్టు. ఉఊభ. జే, ap L. భూమిలో నున్న ౭ణాయి. ఆం, 

ఛా. ద్వి ౨౯; రె కాయి. “గీ, చట్టుబొమ్మకు 

హన చెట్టునట్టులు.. పార్వ. ఏ, ఆ, Ne; వ్లికిలంబడుం ద్య. =P 

8. బర్వకము. “సీ. చట్టుకూంశు నొకర్తు సర్వష్టాం 
డగమే కీక్వరునితో య దాల్సిన వామురచన.' 

చంది. ఇ, ఆ. ౧౦౮ జీ (నలగగొట్టు 

కలను? “క్రీ చట్టునై పోకలై చనిరి గం 

రులు, * హాని. నతు 3౭; ర్ట (సం ఇాత్కకి 

1098 వేద 

చేడికి. వై. వి (నం, ఛడికీ) చలికి. (శ. ర) 
చేడ్డు. డే, నిగ. ఆల్సము, పచనము. (ట్రై 

క్రీ/+ (చతికిలక వదు) 

రూలంబడు. “కళ మెడం బట్టుకొని కనూలత 

జడియం గుదియించి నేల: జరతికిలయబడి. , శుకం 

౧, ఈ ళ౪ంగ కానీ, ౨, ఆ ౧౪౧. 

చేరికిలు. డి, ఆ, డ్ పిజ్జలం చేల నాను. (చూ, 

చదికిలంబడు*ఎ) 

శిమ్య+డు. య. చట్టు వఠిముంప ర! సద్దు చేశ్యారము. వై. వి, (నం. చత్యారింశత్ ఎ) నలు 
రుదు. *కానీ, ౬, ఆ. 2ళ. యః, ఏ, ఆఅ తత. 

ర్, మూర్భము. (చూ, చప్టుళనుమఎ) 

స... ద్వ+ వి- (చట్టుఢాకనము మితిమాజీన 
మార్థ క్వము. (ట్ర) 

మట్టుకు. చే, టి, "అక్క, తన్న యయుః “జు ందోొనీ సము 

స్థితుం డయ్యె మేనిపై , బెట్టినపుట్ట శెట్టవిసి 
చటలుపా౭ శే వశ్శుకుంత ముల్, చటుప తేలి 
కో ) ఇ కన 

ము3దవజకీకి సాళదలంప ,. పాండు. ౫, ఈ 

౨ర౯. ఆం. భా. ద్వి, ౯౯. 

చేట్టుపకు. ద్వ. ఆ క్రి. (తట్టుశేవకు) 1. తీ 
ణించు, నళించు. వ్యవః-= వాని తెలివి చట్టువశి 

నది; 2. (చాతివయమగుటచేే విపువంబకుం 
పర్థివ:= వట్టువడ్డ వయ్య. (బ్రైౌ.) 

చేట్టుమూపు. జ్. స చ్చీ (చబ్జు శ మోవు) శిక్షణా 

తాతిని మోవంకేయలు. “గీ, మరల సామ్లిచ్చు 

టకు బహుకుధకకడిన యజ్ఞ జాని రోసి భూంట 

కాం పైశహారిని, జట్టు మోపి రనంగ. 4.” దశా. 

ఒం ఆం ౧౯₹ 0౦. 

చేట్టువ = చట్టువము. ఆం. భో ద్వి, ౨౯౮. 

గ జే, వి. (ఈ చట్టువం) గగింబె, త్రైెడ్డు- 
గ. చట్టువం బొక చేతం బట్టి ఖడ్డము సంక? ది 

లపల ' భార. విరా, ౧, ఈ ౨౧౧. కాన్లీః 

భల ఆ, ౧౪౦౧. 

చే ట్రాయి. డే. ఏ. బె (చట్టుశ-తాయిం చాయ 

క్ ఆ గోపీ ప. గనగన వేగచట్రాలిపై స్య 

న నుండ నర్కూ6 ఆచి.” నిర్వ. 3, ఆ 

౬9. ఉం హరి. 3, ఆ. ౨౦. 

చేలోలు. చే. వి. చొ. (చట్టుశలోలు) తాతి 
ఆతోలుం “దండకము... 

గట్టినన్ , +౪” సొరి. 5, ఆ. ఏరా 

ఎనిన్నట్టి చట్రోలితోం | చేదలు. జే. ఏ, 1. ఆకాశము, మిన్న ' 

వదియేండ్ల'స స వచ్చుదృష్టీమాంద్యము. క్ట కండ్లకుం 

జ తార మొదవెం గాయము ముదినెన్ . "చంద్ర, 

విం ౨ అం. ౨౧ 

చేకర. సై. వి, (నం. చతుర్శశృ్ళమ్) 1. సమచతు 

ర్త న మై కార్చుండుట కుపయోగించుచాంప. 

ఆః 2 * చున్నవి _స్పరాకు. (శ ర.) 

చేనరంగము. వై నవి (నం, చతురప్దమ్, క చద 

రంగ) ఒకవిధమగుఆట. “గీ. మంచిదిసగటు వై 
నిదె మంత్రి కావులున్న దీచదరంగ మిట్లుండ 
నిము:””కవలం రత. ౧౦౮. ఆం-భా. ద్వి. 30౫, 

చేవరము. వై. విణ. (నం. చతుర్మకృమ్. క చదరం 
1. చశురశ్రము (ట్రా); స్ట ఎత్తువల్హ ములు 
లేనిది చదువై నదిం “స కల్గోలములం లేని 
కమలాకరము: బో లెం జవరమై యున్న పాషాణ 

మందు” భాగ. స సృం ౧౫% త, నమాన 
మైనది. “గీ. సాశ మోపును బొరలును జవర 
మైన చెలీ:గి లాగనం గైకొని యించుకంత, 

ఖాన గ సండిన రుక్మిణి చొంకు, * +5, ఆ. ౧.౨౮ 

ఢీ సులువు; సుంభము. “ద్వి, చదరంబుగా దిద్దు 
జాడ పై కొనక.” ద్వి. వారిశ్చ. ఫూ ౧౬౦౦. 

బం. పాండు. ౫; అ ౨౧. వి, బు ఇంటిపరుం 

జులమోందిబిగుభవ్టైలం, (శ, ర 

చేడలము. డే. ఏ, 1. న్రైన్యము. “సీ. వాయుసూనుని 
గృకవర్తాదియోధుఖం జదలంబు వెంటనే కదల? 

బని చి.” డ్రై 3) ఆ రాం. ఆం. భా. ద్వి. ౧౯్రీ; 

2. దండువిడియుంచోటు, ళిబికము, “గీ, నకల 

జనులకు బయనంబు6 జాటం న జద 

లంబుః గదలించ బంచి పెటి. గ 2 ఆ. ౧౦౬, 

+౭ చదల 

దిరుగునయ్యం త్ర, త మేసి,” స ఆద రా ఆ 
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౧9. అం. భౌ. ద కళా 2. స్టర్స్ ము, (చూ. | చేసికిల:బకు ఇ చతికిలంలడు. 1 (కలబడు) “చం 

చదలు మ్రాను. 

వేదలుకాంపు, చే. ఏ, (చదలు+ కాపు) దివౌక 

నుండు వేల్పు, (శ ర 

చ్రేదలంకుజ్ఞ:డు. చే. వ. (చవలుఢాకట్ణి:డు) గాలి: | 
“చ... చదలుకుజ్ఞని: నొటి శే అచ్చ, యః, | 

కోరాజ- 

చేకలు తెంపు. జే. ఏ. (రవలుశ కుప్పు) 

దు కుణి. (erg 

చేదంంకోడి. బే. ౨ (చవలంగిహోడిం బక వి కేవము. | 
“ఆ. చదలు-ొడి గవ వదదత్ కల చేశే, యాది | 
మైనవత్తు లకండు డీర్చు. ' వాం ఏ, ఆ, 3. 

చేదలుచూలి. జే. బ(చదలుష హాలు. గాలి. “ఆ! 
జ కూనిక రణి: చొంగ 

కీషి_.ం. ౧౦౦. 

వశేదలుతొడుసు, డే. ఏ. (చదల శ తొడుకు ఎ-క్వర్ష 

మందుండుతివు = కామభేబవు. “సీ... తే కేశిడ్డి 
చదలంతొడుకు తెల్ల మొద కనంగ నురగవిే ళ్లగు 

“+” సాం ని, చేవ, ౧౯ 

చేదలుమానికము. దర్భ వి, (చేదలుశమానికముం ! 
ద్యుమణి, సూర్యుండు, “ఆ, చదలుమానికంపా | 

జగముకశ్ను.” నీలా. 3, ఆ. ౪౫ అం. న. జేవ.' 

౧౯౬. 

చేదలు మ్రాను. జే, వి (చదబుశ మ్రాను) శల్ప 

వృతము, వేల్బుమ్రాను. చవలుమా”కుల 

సెడం జలి వెల్లు రా సెదికల: చో దిద్రాక చండిదం 

క్రింద” ఇ, శకం ౨, ఆ. ౧౮౩ వసు, త 

ఆ. ౪, _ 

చేనలువాయశ. కే మి (చవలుపషా వాకు). అగాశనపిం 

గంగానది. “సీ,..జడదారబెిఎయాట చవలు 
వాక సాం, ని చేవ ౧౬ 

అలాటి... ఫా లవాాడానో! 

పూ 

అచ్చ | జదలం చాలీ” 

| 

“క్ 
దెం 

చేదలేబు జీ, న శర (చద సజు ఒర చాన. చః వించు. డే. న శ్రీ" 

“వీ శవి క్రీ క శంంస్టచు. జవలేబ నురీరాజా జల 
శీలి సవరించ బు వెటేంగె' పార ణల ౨గి* 

LES ఒక ఇ ళల 

చేద లేటిఐట్టి.. "చే. వి. (చద లేజుషావట్టి. 
సుకుడు, ఫీమ్మ డు. “క్రీ వలం జల్లిన 

బనులు చే చుకు వెట్టీమై: జవ లేటివట్టివై న.” 
యు. ౧ ; FX: 
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దాం 

అవి నరు చెడ మాడుకీయుం చాకండు మూర్చ 

ములె౨ష్ 'బేంై3ం, జికిలంబడ్డ .. ౪ భార. కర్ణం 

౨ ఆ, ౨౩౭. పె, శకుం. 3 ఆ. 20; 2. (కదల 
కండు ) “గీ, పాయ కొకచోట: జదికిల: బక 
నుండ, వైన ఫల మేమి యటునినో దార్థ మరిక” 
ఫీ. “గ, అ, అశ. 

= చతికిలుం (చూ. చదికిలంబడుం 

క, దీ. నలం. (క. తః “ద్యె 44 మువీ 

సివి య. గలహూలం చదియలట 7. గల దం 

వారిళ్న. వూ ౧౯౭౬* వం, 

క్రి చేషయ:బపన, ద్వ అ. క్రి, (చవియక్ వడు, 
స్వార్ధము క కక్ష మిన్ను నశంకి భరంబుక?, లన్న 

గజకెకజలు చదియ:జద ఛారుణిమోండ న్ని లిచి 

వ్రైనలేశుండు. జెన్నునివదముణకు వినయవివతి 
యొుశర్నెకే ౨” 

చేదియించే. చే, నః క్రి" (చదియు థా: చే) 

నళింవ:శీయుం “మ చదియింతెక సకరారి 

టైన్యయుల రాజక్కల్సభూజాతమై.” శా. 

చంచ, ౧, అ. ౨౨౫ 

చేదియం, జే. అ క్రి ఓ నలయ “నీ, ,బదకుట్ట 
నఎబులం జెవిసీ రాబజునుజంము గార, లీ కరం 

ఆది, ౬, ఆ ౧౬౦. నృపం, ౪, ఈ ఇలా 2. 

చచ్చు “మ.,.ంబల్. విడుగుహాణ్కింం దాశుడుం 

సట్టముల్ , నవెనెక్ సారథి మ్ర శా: జేరు వొలి 
నిక్ కొర డో: రో అ. ౧౫౦; 8 

నళించు (చూ. చదింంంచుం) 

"పూరి. లి) ఆ ౭_౨. 

చేది చై. వి చవర. *గీ,.,.కటానునము చదిరిక 
యనంగం జర్మ్మళ మవం దనరు” ఆం. భె ద్వి. 

౧&౬. 

(చదువు. ధాం చే) 1. 

చదువ=శేయు.'సీ. వేదాధ్యయనవిద్య వేవిధంబుల 
నిది ఛకిపెంవః బివనంబు చదువ బోలు,” 

సొంబే. 3, ఆ. 3; 2. (కట్నకానుకలు) పుకే 

పీరు చే ఇప్పించు. “మ. ,.శాటీకా పేటికల్ 

సరవ్నాప్టి) జదివించి రాప్తు లగరాజన్యుల్ గవరుల్ 

మీజాన్ వేం. బంత క, ఆ. 3820; 9, 

పలికించు. “కీ  శనకబంజరకారికలకుం జక్కెెర 



జాకీ 
చది 

చెట్టి చదివించ "ర్రేలొకో నకియ లిపుడు.ల పారం 

౧, ఆ. ౧౦౬. 

బేదివింపు, దే. ఏ. (చదివించు భా) కట్నాదులం 

పురోపాతాదులవేం జదివించుట. (ప్రా, వా) 

చేదుకము. నై. వి (నం, చతుష్కుమ్. ప్రా, ఈ 

చదుక్ళం) చకున్పుథము నాబుగువీభులు 

కలియుచోటు. “గీ. ఏను జర యను రాక్షసీ నివ్వుర 
మునం, జకుకమును బొయకండుదు గంకకంబు.” 

భర సభా, ౧% ఈ ౧౫౦. 

చేదుప. చే, ఏ. 1. బురద. “గ్ల, .ఉమలి యపుజు 
చదుక శా నొబ్దం బంక,ము...*. ఆం. భె. 
శ్ర ౧౫౫% 2. కాలుటు (శా. చదుకుపదు 

జేదుకవడు. ద్య. ఆ క్రీ. (చదుకుగావకుం) 1. చలి 
కీలంబడు. అం, భౌ. ఈ, ౯౮; 2. ఊడిలోపు 

“ఆ, మురిసీ నుసి రోవె ముని, కేట్టన డు ముక్కు, 

చదుకువడియె: చీము జాలకొనియె”* వరానా, 

౯ ఆ, ౭౮, 

చేదుకెష్కు ఆ చదుకువడు. (చదుకు+ఏక్కు_.) రాలు, 
“ఊఉ ఇెంజిగురాకుణాలు దులకించు ధాతుపటంబు 

వాయ: శ్రేయం జదుకుక్కుపుప్పాడుల నంటీన | 

'శేటులు,..” పొందు. రీ ఆ ౧౦౪. 

చేదును. జే. ఏ. నమవుగుఘామి. “ఆ. చదును నా 

సమోరక్వి సాంబమూర్తి” ఆం భె. ద్వి. ఈ, 

విణ. సమము బవల్జము మెరక లేనిది. “ద్వి 

సన్న పునునుబూ త చనునుగా6 బూసి.” రం, రా 

ఉం ౪౦. లొ. ౧౨, వం. మ్మం ౨, ఆ ౨౧, 

చేదపు, దే స క్రి. (చదియు. ధా ప్రే 1 
చదియంకేయు, నలయంగొట్టు, “క. పదకుల రథ 

చావాయులం జదుపుచు,,.” భారం దో. ౧, 

ఆ. 3౮. నారి, ఉం ౧, ఆ. ౧౩౫; 2. చంపు, 

నళింవకేయు. “క. కదనమునందును గ్రోభునిం, 
జదిపినం వము 'చామె మిగుల సదమవమై క్యూలు 

రుకుల + వబోధ. ఈ, ఆ, ౨౭. ఆం, భా. 

కృ. ౧౨౩; 3. ఫో.గొట్ట: కొను. “స్రీ పండరీ 

శాత సీపుణ్యలీర్థ ములకు: జిలికాని కల వంబు 

చదువకాదు.” వరానా. 2, ఆ ఇరా, డీ, 

శాకించు, కొట్టు: “ఆ,. .ధళుపు మ్రైోయించుచు) 
నంవగములు విన నమ్మిభుండు, వాని నెల్ల వింట 
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చేదు 

వడిం బౌజ6ం జవుపుచు,,,.” భౌంరా, ఆర, ౧, 

ఆ. ౨.6౮. ఆం. భం శ్చ. ౧౩౨౨. 

చేనుము. చే. స, శ్ 1, నల(గగొట్టు. “ద్వి, పొదివి 

ాయింలితో భువనంబు లెల్లం జదిమి మ్రింెద 
రర రా ఆర, ౧౫౯ పొం, ౧౯. వు. అచ్చ. 

యం, ౨౩౪; 8, గుద్దు, “ద్వి. కాౌశోదరంబుల 

ఘనమృ గావళులం జది మం చ్చొక్కియు చేల 

జకురియం ముస్పిం జవిమియు.. ..” ద్వి. వారిళ్చం 

ఛూ. ౧౯౭౬ వం. ౨. సమానమైనస్థలము. “గీ, 
ఇందు వివారించువి ద్యాధ రేందుముఖుల, చరణ 

లాకౌంకములతోో కిచదుము లమరు.” వరావా. 
౧౦, అ. ౫౦. “రగడ. ఒనరల నగి రిచ దుమున 

నొకనధ రోజ శకవి_న్భ్ర త్తిమై వె ఎండను 

వకావా. ౧౦, ఆ, ౧౦కి 

చేదుర. వై. విణ (సం చకురా) చాతుర్యము గల 

స్తీ" “గీ పీరు కలభాషిణివిగత బిపదుచదుర, 
వగుదు... కళా ౧, ఆ. ౭౭. 

చేదురడుచే. ద్వ. అ. క్రి. (చదురు+అడుచు 
వరివోనకూదు. “క. చదురడిచిన మననుసౌందు 

చక్కంబడుచే.' భార, ఉద్యో. ౧, ఆ. 3౧.9, 

చేదురము. వై. వి. (సం. చతురమ్ ఏ. 1. శక్యము, 
సాధ్యము. “గీ, శరా ద జాతిమహిమంబుం గొని 
యాడం జకుర మగని” సాంబోం. ౧), ఆ 

౧౫౩; 2. "ేర్చగకనము. (చూ. చదురురాలు.) 

చేదురాలు. ద్య. మీ (చదురు+అఆలు. చాతుర్యము 

గలస్త్రీ, “డం తనముఖ మంబుజాక మని దందడి . 

మూావునళిప్రజంబుతో Cy బేనంగువిదగ్ధమ్రోల నొక 

'బేలునతిం గని యోలం బెట్టి పిల్చిన నది దన్ను. 

బట్ట నని చేరినం జేటుల దాని మూవికొండను 

చును ఆగ ంకిలోయి చదురా లయి నవ్వుచు 

లేవి నొళశ్ళెడన్,.” కునం, ౯, ఈ 

ద్వా, రా ఈ ౧౬౬. 

చేదురు. వై. వి (సం, సద8ఎ 1. నభ “సీ. న్వర్లాధి 
జలి వళ్చి చదురున గూర్చుండ నాకం జే 

యూ వాం డిడి వారు.” పార్ట. ౫% ఆ. 6౧3. 

నిక్క. ౨. ఆ. కళ్ళ; 2. సించోననము, గర. “క. 

మృగయావివోరలంపటుండగుచు నపుడె చదుర 
డికి యతిరయమున. . .నంత8పురికిం జనిన +౪” 
రసిక, ౧, ఆ. ౮ 9. 'వెంట్లింద్దలో జరిగించు 

రాల 
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ఆటకచ్చేరీ. (శ, రః &. (నం. చతురమ్ క.:చైదువు. చే. నః డ్ర్ 1 ఇథించు. “శీ, ..ళివా? గను 

చదురు.) చాతుర్యము, జీక్కు, “కం మది నుఖముం 

గోరి దు?ఖంబొదవం గలకార్యనఃలకు నుత్కా; 

వాము సే, చందు రొచ్బ్చనిళృస్ణ్రంబడిచదు శేమియు , 

'లేనియట్టిజరు లాతురుల్తై.” భార. ఉద్యో. ౧| 
ఆ, 3౦౬. నిర్వ. ౧, ఆ, ౭; 5. చతురోే కి, 

చాతుర్భముగలమాట, “చ. చదురుల్ వల్క్కుచు. 

హర్త్మి నిట్లనిరి...”” భాగ. ౧౦, స్మ వ్రూ 

౧౦౭౨. ఆం. భాం ద్ర" ౧౧౮; 6 విధము | 

ర్రీతి. “డి, ఫొదలు ఆలే వారకొన్వున సొవ్వువిరుల, | 

చదురున మింట నతతృము అెసలెలీ అ. నుక! 

ఏ, ఆ. ౧౪౦౪. పొ, ఏ, వం, విణ. నిపుణము, 

“శీ చదురై నమాటలం నడిసన్నం జేప్పి..,.” దశ, 
గి ఆ. ౧౦౪. 

చేదురుండు. చై విణ. (స. చతురః. ప్రాం కడుకో) 

చతురుడు, చేర్చరి. “క. చదురునకు బహ 

వాసిన నుదుటీలిహ్రలు దుడువం గల వె నాలను 

వెరవుల్ =” వారి. ఊం గా ఆ. 6౯. “ద్వి, చదు 

రుండు గాం డని మది నొల్ట వేని, ,.” పండితా, 

పురొ* ౧౧౩, పొ 

చేదురుందనము. వై. వి, (నం. చతురక్వకమ్ - చదురు+- 

వలు చదువుచును,...” కు నం త్రి ఆ, కి. 

“ద్వి. అనఘ రామాయణం బరి తోయ జదువు” 
రం. రా, కొల రా పౌ, ౨౭ చం; 2 బలుకు 

“క, శృావగానుఖంబుగా పామగానంబులం చది వెడి 

శుకములచదుపు: దవిలి.”' భెరం, ఆపి, ౪, ఆ. 

ఛికి. ఏ 1. విద్య, “చ, గురువులు చెప్పే 
చదువు కొంక వివేకము మిమ్మ శేరి.” ఊం 

వారి. ర, ఆ. గగ ఆం. భా. వ్ర ౧౧౧; డ్డ, 

చ్రివ్యాయజ్ఞ ము. అం. భె. ద్వి ౧౭౧; 3. 

వేదము. “క. మచ్చెమయి సోమకుండు మును, 

ముచ్చిలి కేదములు నొనుచు మున్నీరు సొరం, 

జొచ్చి పుమార్చి మగుడ.గ, నచ్చదువులు జెచ్చి 
నాడ వచ్యుత లీలన్ భా. రాం యం, ౬౧౫% 

రా. .£, ఆ. ౧౩; ఓ. పలుకు. భార. ఆది, ౪, 

ఆ, D5 

= | చేదువంబెట్టు. దే. న క్రి. (చదువక పెట్టు 1. 
చదివించు, “క, + చదువ బెట్ట, నున్న మతియు. 

చోయు నను టవనో నిజమయ్యెన్.'' వేది ఏ,ఆ. 

౧౦; డి. పోగొట్టు. “సీ, ఆత్తవా రిచ్చిన యవ 
రంజిగంటీలు గంశయింవక వేగం జదువః బెథ్రే,”” 

నిరం, ౨; ఈ ౧౧౬ కొ. ౬ ఆ ౬౬ 

తనము, "నేర్పరిగనము. “క, చదురుందనమున శ్ర్వర్యతొయ్యాలి.. చే. వ. (చదువుఢాతోయ్యలి 
మును ద్యామనిం గనినయాపాయ మోనమయ 

మనం దగం జృేయందు, ,, దశ. ఇ ఆ లాం. 

విశేషము, ప్రబంధ. ౭౮ 

చేదుడలాందు. ద్య. వి, (చదురులు[ ఆడు చేర్చ్పరి* 

“నెం ,ంబగములం గలిగించు చదురులాండుం | 

భోజనుతాం, ౧, ఆ, ౨ 

చేదువయ్యం ద్వ వి, (చదువు ఆయ్యు పండితుండు.. 

“క ఇది యెొజుగరు చదువయ్యలు, మది ము కిక 

నాన్సదంబు నుహీలో వేమా” వేమన, 3, ఆ. 

౧౯ శీ. 

సరస్యతి. | ప కొం డయిల్లుని మేనం గొవునారు 

శిరి మించి కవంతాొ య్యలి మేనిచాయం 

జాడీ,” చిత్ర భా. స, జ, ౧౦. 

చేదుపిపిట్ల' దే. ఏ. (చదుఫుషపిట్ట) శుకము, చిలుక" 

జేంక. తిర. ౧౦౮౧. 

| చేదుపులజేవరాలు- ద్వ వి. (చదువులు శజవరాలు) 
నరన్వతిః 

యదుట కరుజెంచి, +“ 4 ర, అలి $ ఈ, £0౦0.90 

వ్రేదువులదేవరం చే. వి. (చదుపులుశాదేవరు ట్రా 

“వ, ..అచ్చదువులజవరాలు పతి 

డేవుడు. 

చేదువరి. జే. విణ. (చదువుషాఆరి) 1. వండితుండు. | చేదువులవులుంగు. దే. వి (చదువులుశాపులు:గు) 

“న, చదువరులు గాని విప్రులు చాల ముగు 
చిలక. ఆం. నం, తర్యః గోళీ. 

లకట్సు + “పారి ఉం ౧0, అం 5౪ ఆది, భ్ధ్ం చేమవ్రలముదు కండు. చ, వి(చదువ్రులు గమ దుకయడు) 

ద్వి ౧౭౦; 2 వండి; స్తోత్ర పాఠకుండు. సాం 

మి నూన. మ? 

బ్రహ్మ" “క చభుష్రలముదుకండు మొదలం, భోద 

లించిన బలీమిపలన, ,.” అచ్చ కోలా అశి. 
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చేదువులము. ద్వ, వి, (చదువులు + అమ) నన స్వతిం చేను రయి. జే. అ, 

“డు ఆడ విధాకకుం జమవులము నదా వనెపూట 

నేప. కాళ, ౨) ఆ, ny 

చేదువులయ్య. ద్వ, వి. (చదువులుకా అయ్య.) స) ఉొపూ 

ధ్యాయడః లుం గబ. శ. రం 

చేవుల వేల్పు. దే. వ. (చదువులు వేల్పు బ్ర | 

అం. సం. చేవ. ౮ 

చద్ది = చలిది. (చూ. ఛద్దిబువ్వ) 
చేద్దిబువ్వ. జే. ఏ. (చద్దిశే బువ్య) చలిది, నీతేగ్రాసము 

ద (పొద్దున జద్దిబుస్వ ద్సిష! "ఇన్నా కె 

ఆ, ౧౪౨. 

చేద్వు = చేదువు. (వకించుు “ద్వి. బసవపురాణ 

మొప్ప జద్వు వారు.” బండి తొ. పర్య. 

30 పొం. 

చేనవరి. దే, విణ, (చకవ్యషఅఆరి) మిక్కిని చనపుగల 

వాండు; ఆపుడు. ' సీ. చనవిమై ఐడి జాతెను 
రళ్నభూవణము. లెల్పటికపుడు చక్కంటెట్టు.” 
దశా, ఏ అ. ౧౫౯. అం, భా a ౧౮౭ 

బేనవు, జే, ఏ. 1. విచయముః “వ, .,అరాజుకడం 
జనవుగలిగి వదర్తింతు,,.” వైవమ, ౨ అ ౫౫. 

అము, ర, అ. ౨౬౫; 2. అనురాగము. “క ధన 

మిచ్చి పుచ్చుకొన్నను, మనమున సోర్వంగవచ్చు 
మగం డింతులకుక * జన విచ్చి పుచ్చుకొన్నను, 

మన వచ్చునె,...” సౌరి. ౧,౮ ౨౮;8 
స్వాతంత్ర, సము. “గ కన్యకా చిన వేళల గలదు 

చనవు, శ్వీతి గృహాళ్టులకం'టె నజ్జేకానులకు” 

వార ర్క ఆ ౬౭. విజ్లా. వవ ౮౦; 4. 

జొచిక్యను. “క, చనజెణి-గి నడ కవంయును 
పివయో చికవృ త్తి సంధిష్మిగ్సవాయానా, ప్రభ 

నర్మిశ్శయణద్రై ధలు...” రు. సాం ౧౦; ఆ, 

౧౮౨; ల. కోరిక “గీ, సమర "మొనరించి పచ్చి 
సీ చనవుం దీర్తు “చెం ఈ, అ, "౧౧౭ దశా 

5, అ ర౨; 6. అవకాశము, “డా, చూవజ 

కోర్కి నిండ రిపుళూరతకుం జన పిచ్చి, ..” 

సూరి వూ ౯, ఆ ౧.95 వాసిస్ట: ౪, ఆ. 

3039; 7. గొప్పతనము, (చూ. చశశ్చ్ర 

చేనశ్రరాల. చే. విణ. (చనపు?ఆలు) ఇష్టురాలు: 

“క్ట జన నా భనకు దాను జరవ్రరా లై న, నై కకుం 

మట్టీ, , + రం రా, అయో. ౯౯ ఫొ, ౫ వం 

జూ! 

చను 

sls వక్ష. వెళ్లు ళీ 

అఆనస్ససొచి, మేనమఆ-దలి ధవళొక్షీం 

నోడ్కొ ని చనిమయె...' భగ. ఆది రా ఆ, 

౨౦రా కళొ. 3,ఆ. ౧౦౧: 2. దాడి వెట్టు: 

“కం తనదన యుడు రొటను సెం, జనియుడు నని 

వభ. ౨ ఆ ౧౮ చే లేకపోవు, “క 

బాశ లవిేరికవును గో, వ్రాతమా న్మాకో శ్రైమము 

విప వర్ల ర ముచనవుకొ,నాతులః గతము 

చ్రీతిం “జకని న్నునకని పెం పొవ్వు నృపా భార, 

ఉద్యో, ౨ ఆఅ ౮. వి వ్ర గం 4. 

నళి1చు. “ఊం స్నాయంపసావసేక మలిన మ 

నెమ్ల గ్రహించి జొగీలం, బావుక మోద లీ 

జన చాకలి దానికి, .."ఛర్హృం కీని. ౨2 

11౪ 

Ea 

ఆయు. 3, ఈ ౭౦; 5: నాం యనుగు. గీ ఆస 

వ్యసా చి, దన మేనమ ఆందలిధ వళావ్నీం దోడొ హ్రానీ 

చనియె నాతని కది ఇనది చెపుండ. భార 
అది, రా అ ౨౦౮ భొర నభొ, ౨, ఆ 

౨౬౩; 6. చచ్చు. “చ,,.వండితుల్, వగతులె 

యున్న వారికి ననవశ్యవి ధే యకం జక్న వారికిన్* 

భీమ. ౧ అ, ౧౯౬ భె ర యు 

౮౮౧; 7. భ్రవ్షషుగు. ళ్ టనిపిపి బ్బెపుగుబ్బ 

లన్యు కోతికి నిచ్చినవ్వుడే చన దె శుద్దాన్వయంబుళి 
శు. ఎ, ఆ. ౫; 8, చెల్లు. ప, అనుడు 

కృ పాచాద్యం డ్రిజ్జ్ఞరవనికిం గాంగ చేను నైరిం 

చిన న్ప్సేమని వరికి తెని నీకం, జనియిం బొమ్రింక 

వఒదు సంభ) శు మనిమెన్.*' భార దో. ౫) 

ఆ. ౧౦౯; 9. ఒవ్వ. “క చనం బేకికి దార 

శ్రీయుయొ”. జెంటికి మరురగీతియా ను, 4,” 
భార సభా. ౨, ఆ. ౧. అం. కౌ, తృ+83; 

10. సంచరించు. “జనత యశ్యాయంబునం 

జను నెడు వెనుదనునునేని నభఘ్కలం పొవంబుక 

మునుగుడురొ, ..” పిజ్జా వృవ ౫. వరొనాః 
౧౦, అ. 3౭2; 111. గతిందు, “సీ సమయ 

కాలవ సన్నం ఇని నుయోఫనుం జంపి? 

భార. శాం ౧. ఆ. ౮౯ ఫెర అను, ౫ 

౯౫; 12. జరుగు, “మ, ,,ఏ మొస్పారం లేకు 
బ్దముల్ , ననయాగంబుం దొడంగం ఆఅాచెదము 

నారీ ఫూ ౧, ఆ ౧౦౫౨ సః శ్రీ" 

బొందు. ప్రా నంచు. “క. అనవమమున టన 



జా తే 
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మేజయు% తను జనవతి తేయుగర్నయాగనిమి! ౪) డై. అఆ. ౨ (దీనికి చనుజేరక, చను 
i 

_ర్థంంబునం బామంలం సచయమ ననియెకుమని! టేక్స్ చనుచేక, మున్న 'ఉరూ ఫాంతరము లున్న పం 
తోంరనదయులకు శావం బిచ్చెన్.-” భార ఆపి, | చేనువోయి. వై. వి. (చశుశానోయి  కుచక్యయము. 

౨, అం 3౬. భార, దో, ఏ, ఊఊ, ౨0 వె. వై. “వీ కోనులిచశుదోయి ఫొదమజకృపనోయము 

నిం (సం. నం చశ్ను, క్రీ మును మహీభేకువు, ais మిక. ౧, ఈ గచ. ఇక మం, గస Pat 

చను వక్సమై కుడ్చి,..” కసం. ౭2, ఆ ౧౩౦. | బేనుప, వే, ఇ. 1 సార ము, పర్తకన-ఘము- “వ... 
స్వాం ర్, అ, ళ్ { ముండటు నెక. చమవం గని.” భార, ఆర, 

చేనుంగచ్వం ద్వ వి, (చనుళకవ్వు) వయ్యెద, వెంట! ౨, ఈ ౧౦౧; 2. దూర్హ మం. ఆం. భో. దిగ. ర 

“క్ల తొలలపోయిన చకులోభ్సు మలినవటము. | చేశుపకము. "వై. వి. (సం చంవకకి నంపెంస “ఆ, 

వారెశ్చః ౫ ఆ. ౭౧. స్వా, 3, ఆ. 3౧. . చనువకములశావి గొనక రోజాలుండి.ంల” 

జేరుంగనవ. ద్వ. థ్, (చనుళశికవు కచద్భ యము. సాంబో. ౨ a Cc ౦03. కు. నం. ళో ఆ, ళా 

“ఊఉ. బంగరుబొంగకాల పిషాటిచశంగవ,, 4” ' చేనుముజ, ద్వ- వి. (చనుశమణకం చరుచుట్టు చుండు 

విజ ౧. అ. ఇం. కర్త ఎ ౨ ఆ ౯. నల్జనిచోటు “చ. చకుమఆిలందు ఐత చూ. 

తనుందోబ. ద్వ చి (చన పోల) ఓవధివిశే వము శీ. జము కుపాండయములందు 'జెచ్నలన్ -” వారి. (0; ఆ, 

(శ ర శి ఉ్ః వారి. స షై ఎం; రి, ఉతీెమయు. “ర్ల 

+ jaan 

చేశుదాలు. ద్య. ఏ. (చశుశాపాలు3  మానుషీ' age స ps 

స్తళ్యముం “ఊం పొలడబోనం శోసి చనుంభాలు సంకల: రరర. స య 
చెయిం గిలకొట్టి..." సొ ౧, ఆ. ౪౫, ౧౫ ఆము, ఇ, ఈ రా౦ం 

చేనుకట్టు. ద్వ. వి. (చనుశేకట్టు.) కే. _ర్హన వ్ర దేశము. wen వి (చనుశేనుణువు) జిక. 
“శ వట్టినమ్మాత్రణె దేవక్సివట్టి కరాబ్ద్బము లలాబ (చూ. చన్మజువ్ర్ర) 

శ శక | 

పట్టిక చెమ ఏల్ , వెట్రై గసర్చొజిచెం జనుక ట్టైక చేనుచూనము. దే. వి స్నేహము. “టా, ..చముమా 
కా | చనుమానముతోడ నాపుకున్” సా, ౨, ఆ 

యిసుముంత పీడెం గట్టుంగాంపన్.” విజ ౨, ఆ. | 
క్ స కవి, దశా, ౧) అ ౧౫౭; 2. అధికారము 

౧౭౮ శు, గం. ళా =p చాలి? 2, ఊపెక', డ్! పల్లి ఆంతచనుమానమంనకు తా నింతెకాని 53 

చచుకట్ల్టులో బిగువుజక్యువగుబ్బల యుంబ్బు డెల్న | నిరం, ౨) ఆ ౮ 

ల జః రొ, జఒ ఆ చావడం జ చ + క అ 
| నుకురు + దరి, విం ( చెం లటాముం + చుక ముం, 

4 no కేం = జై డీ ప్ర! ౮ా ఏ ఠా ) చేనుశబ్బ. ద్వ. వ్య త కషాబ్ళ) గుబ్బలవంటిచన్ను “స. ఇ:క6 జూడం గప్పేతి నిెచె యంచు జను 
LE ఇక్ జౌ రం వడిగం జిశుగుబ్బణి?. గృచ్చుడుజిలుంగున్నంగ. ముక్కునతండు పాణుల నంట నలి యలయ.ి 
చలువపయ్యంటపయిన్.' దశా. 3, అ. 2౫. కళా ౭, ఆ, ౧౬౫. షె శకుం ఏ, ఆ, ౫౭ | చి మ! * = Me థొ y . థ్ 

చెనుగొయ్య. దః వె, (చనుశకశొాయ్యఎ బంబెచట్టము చేను మొన లక చనుముక్కు.. “క చనుమొనలు నల్ల 

నకు రెండువైపుల నాటికుకొయ్యలళో నొకటి? ఒడకున్... సాం కె ఈ ౧౧౯ ఈ. భా. 
“వీ చంకరువాంబులం బండికన్ను లు, , .ళాదులు | ద్వి. ౧౩౯. 

3 bl | 
చనుగ"య్యలు శశికి కుం నం రీ, ఆ. ౮ 3 a | చేనుసోూము. ద ® వి (చను మోము చనుముకు * 

పీఠ, Dy ఆ, రర, | ఏ క్ | (ఆర 
శనుజంచు. దే అ. శ్రీ" (చనుశాతెంచుంు. స్వార్థ "చేను మోర = చను మోనుు, చనుముర, (కా) 

నున, 1. వచ్చు. “ఊ,..ధర్మనంచేవానివృ త్తి | చేనువానుం దే వి (చశషావాయా  చేల్టుబడీ గల 
ఖౌంటే: జకజంచెః బరాొశరనూనుఃడు.,=”! వాయ “చ కడుం జనువాంయకతై. ప్రరుషు 
భార ఆది. ౭, ఆ. ౨౪6; 2, పోవు. “వ... కారుడు వతు మైనమంత్రి..,.” భార 
సొ _స్టీపురరిఖు నిరర్భళ వ్ర యాణంబు, ..చను బెంచి, నభా, ౧, అ. కిం, ' 

డ నా 
డ్ 

ర, ఆః 



వను 

చేనువు = చనస్ర. 1. (వరిచయమవు.) “చ, .కిల్చు | చేన్స ఇ చనువు, 
నృచ్చశున్రనశే ధశాది గొని...” ఆము, ఈ), ఆ 
£౬౫; 2. (అధికారము) “క. చనువు ననువ్చు। 
లేదు దీనినమతి నడపన్*” భార. ఉద్యో. 3, 

3౮) 9. (ప్రార్థన.) “చ = .ఇంఠపట్టు న్యా 

చనువునం భోవనిశ్చి నృవసత్తమ పోరికిం గద్ద 

బంవజే.” భారం భీమ్మం 3, ఆ. ౧౭౧; ఓ. (గొప్ప 

తనము, 0) (క్రీ హక పెల్చులు మెచ్చు భృగు 

వున కరి లిమనునుం డన్నది నీకుం జనువుగాబె” 

యః 3, ఆ. ౧౫౩. 

చేన్మట్టు = చనుకట్టు. “శా. కంగుల్ తీ5రమైఠిణీ 
అవిక చన్కట్టంటే రాణింవంగాళో విజ, ౨, ఆ 

౧X2. 

చేన్లవ ఇ ఛనుంగవం “లయగ్రాహీ. .,మణివోరములు 
3 

చన్గవలం చొరసిల..* ఉం రొ, 9 ఆ. ౧౯౫ 

చేచ్చంచు = భనుబెంచు, “ఆ. ఇచ్చటికి నులూపి యే 

మిటి కిపుడు సృ ష్టెంవె..,” భార అశ్వ-6 ,అ.6 ౫. 

మేన్హోయి జ చన పోయి, “మ. .,చన్లోయి "లేగోను 

పె,దయకమక్నన్ , ,.'” అము, ౧, ఆ. ౫౬. 

చేన్నీళ్టు, దే. వి బ. (చల్జ 4-నీట్ల.) కీతోదకము. (శర) 
చేన్ను = చను. వై, వి. బి. (సం, వనము “ఊం 

చంట విషంబు 'మెర్తుకొని చంపుదు నర్భృకు నంచు 

వచ్చి. ,.”” వారి, ఉర, ఆ. ౨9 ఏ; 2. స్తక్యము. 
పాలు, “గీ. కడుపు నిండంగం జన్నిచ్చి,.. 
హరి. పూ. ౫) అ, ౧౫౬. వాంన. ఈ, ఆ, ౧౫౦; 

లే. మొగలియూడ. “వ... ముదిరిన మొగలి చెట్టు 

నుంభో ల నేలమోోవం జనులు దిగి, షు. 

ఈ, ఆ; ౧౧౩; డీ, తొటిచన్ను. 

మేశమెడలో వే వ్రేలాడుభర్తి విశేషము. “ము,.. 

నిల సద్బాలతు ఛాక్లేళదుక్టపఘేల్ మానువె చూడ 

మేకమెడచంటక్ వల్లి రు కే 

షంబున నిచ్చుభంట బలె, , ,” కాళీ. శం కళ. 

చేన్ను వ్వ ఆ చనుంగవ్వుం ద్ద. వి. (చన్ను శాకబ్వుం 

చెయ. “వంచు నరుల్ పెనంగ గంగ జేల్డుజన్ను 

గవ్వుకాజం గా య, క్క, ఆ, ౧౯ 

చేన్నులవ ఆ చనులవ. (కాం శం ర 
జేన్నులచాలం = చనుబాలు. “డా. ..ఛూశతన యవా 

రణ చెర్తికొనంగం జనుబాళ్ నొంటయు 

నారి, ఊ క, ఆ. ౨౩ 3, 
క 
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ఆ. | చేన్నకము = చనవకము. 

చన్మ యును = 

చేను నుక్కు. = చనుముక్కు._. 

చేపచేవన, దే. విణ. స్యర్థము. 

చవ్చం 

యీ ఇచ్చన్సతో ౬ జనియివ్వన 

క్లేశంబుం దలయడదు నని బుద్ధి: దలంచియుండ.” 

భార. ఆర, ౨, ఆ. ౧౧౩. 

“ద .. చారనాసికన్, 

సొగనులచన్నకంబు లని చుష్కచు మూరూ_న 

లేవు ఫీతికేన్.”” కాళిందీ, ౧, ఆ. ౮౦. 

చేన్యజు = చనువు. (వక్షము “ద్వి. మహితాస్త్ర 
ముకి చన ఆ గాడ చేయ.” రం. రాం చా 

౨౭. పొ ౨౨. వం. 

చనుమజువు. “చ..,ఆవ్బెలి. వేపవ 
మేలుశాంచి ముజ్జనవిధి దీర్చి సొమ్ములిడి చన్ల 
యివుం దలకొండె.. +" మెజయ , ,* జం. వంచే. 

౧ ఈ. ౧౧౧. 

“క జక్క జలముక్కు.. 
Es జిక్కినయంశ్చలదళంఖు చిదురలగతి. 

జన్నుక్కుల నలు పెళ్కెను” సుద, ౨, ఆ. ౯3. 
చేన్తాన = చనుమొన. “ము. ..చన్ఫొనలక్ నీలిమ 

యావరింపె..,.” ఊ రా, ౧, ఆ. ౧౮౧. 

చేవచేవగా. దే. &* విణ. దు వ్యర్థము గా. “ద్వి: 

సువ హీనేసంసారనుఖముల మున, కూయంఖు చవ 

చవగా విడనాడి.” నవ, ౧, ఆ. ఇరా ఫొ, ఎ, 

మం. 

“దం వలొళివశుల 

ముక్కులుం జెపులుం జెక్కు_౧గ( నుర 

జవజవ నై నకద్యధవిచారవిశేనను తో 6 గక ల 

డున.” కరు. ౫, ఆ ౧౬.౨, 

కవిక బ్రష్టు = చజ్వుడుం (శరం) 
(శర; తొ చేష్ప. బే, వి. (క, చచ్చె. త. చై |. ముద. 

ఆం. భాం దష. ౨౨౬; 2. రథమునః సరియైన 

తోవకుం ద్రివ్వటనై చక్రముల క్రిందం బెట్టెకి 
గమ్యము. (వా వీల మేకు. అని శ్రా 
వి. 1. రనహీనము. నీమాట చవ్నగా స. 

2. కప్ iss వ్యవ:==కూర 

“కీ ah మిచ్చిన మెనంగుచుం జక్ప 

నున్నది యనుచు: బై నమియవచ్చు.' దశా. 
ళో ఆ, రి౧ంగోం 

+” | జేప్పందనము. వై. వి, (నం. చర్చటః, క+ చప్పలటే.) 
చెఫీటము “కా చన్చటకాళముల్ మొటయ 



చేప్పటించు. వై, నం రీ 

శేష్వహుచే = న (జా 

చేప్పన. బే, వి. చచ్చందనము. 

వేల్బ 

చనంన్తుతివూర్వుము గాగ నాకడుచున్.” Shad 

క ఆ, ౧౫౨ ఆం. భా, ద్యి ౧౪౦. బ. వేళ్ల; 
చా౭ంచినటఆ కేతులు కలీయునట్టు కొట్లుడబ్బలు. 

ఆనీ తొగలమొగ్గల 'దెవ దూర మేలి: చెట్టు | 
త! 

చవ్చట్టం జమ్ము లు స్ట్ గదల.' ఆము. కీ, ఆ ఆ, 

రకు డె శి పణ, అకంా:సినమి, ఉదా: చచ్చట 

ముక్కు. 

చేచ్చటకొట్టు = wre (వా 
చేవ్నటలగు. ద్ద. ఆ క్రి = (చప్పటలం ఆను. కేం; 

నన్నగిల్లు. (మ. న్ ర, ఆణ:స, ఆదుముడువడు. 
a ఒిదవెదువేర్వనంబు వెలికొ క్షయ బయ్యెన, 

సిద్దం గూడి చి ,ట్రదువమంగ లేక కొట దిగ నాం 

కష్ మాజను శక వతఫుం, జదుప్రునం బ్ర కుల: 

నె ఆసీ చచ్చటలై మళీ లాభం సూడ ది 

బోదవె ననంగ. ,4 ఆము. ౫, ఆ. ౨౧. 

శేచ్చటలిడు, ద్వ, వి, (దచ్చటలుప వడుం చప్పటలు | 

కొట్టు, శండజ చేతులు! బలుమణుచణు చు. “ద్వి. 

ద ద ద 

నరనంబులాడు చుం జప్పటలిడుచు.” వండితాం 

పర్య. ళోకోం* పు. 

వరకు. ప పు. ఇటే! చవ్పట్టువెట్టు, వండితా, వర్ష, 
కింళ. పః 

చజచు. “ఉత్సావా. స్ట్ 

అతందడు వ్ గ! ష్ గాల 

నుత పట సో డానీ, ఇ, ఆ. ౩౭౮ 

చప్పనిది, ఉప్పు శారములు లేనిది. “సీ. అమృ 
తోవమానంబు లగుభోజ్యములు చప్పమైన మహా 
నసాధ్యకంం దజుము. స్త cae రీ ఆ. అరళి 

ఆం. ఫె వ్ర, ౧౦౫; 2, రసహీనము, నిసా 

రము. అ 

చేప్పరమంచేము. ద్య- వి. (చేప్పరముశేమంచము.) 

| 

| 
| 

(శ. ర పిణ. 

(శ ర) వను. అ ఆ. ౭౮. 
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. చేవ్చంంచే. చే న 

సట అబ్బ దంష్ట్రాన్న చొంగపై 

చేర్చ 

భార. ఆశ్య, క, ఆం ౧ర౯. వీ ౨, ఆ. కొర 

ర మండకము, “పీ, తొవలచ్చి వఏీధు:కు వేడ్క 

వంచ ఠా (మ్రాలంబన్నీ న శంపుచక్పక మవంగం 

చంద్ర, ఈ, ఆ ఒ౭. రావి. ౨, ఆ. 3౫%; 3. 

నృక్యము మున్నగునవి చేయుటకు కంచె 

మెత్తు గ నీరి.ంచినగగ్జై. “నీ. ఓవధి ప్ర స్థపురమున 

నుట్బి యబ్బ, హేకుప్పుంజప్పరంజల చెక్కి 

యాడు.” వారు ౫, ఆ ఇ. విక ౧,ఆ ౧్య 

డీ. గుడారము, డేరా. “చ తెరయుశు మేలు 
కట్టు కణసదీపియలుం జేలువొంద మేటిచుచ్చర 

తాప వాద్య మగ పాన్చున...” భార, 

సౌ. ౧) ఆ. ౧6౭8. భోరు మా 33; ర్. 

దేవతావిగ్శవాముల నుంచి టోళేంగంచుటనై 
యేర్చజ చకష గలక ట్టు మం. (బ్ర) 

(క. చవ్చరను) 1 * భశర్వా 

దులరేన యు we నాస్వాదించు. “వ,,, 

నెలవులు చప్పరించుచు,,,”దకా. 3, అ ౧౯౭. 

“థీ అరుచి డీఆంగ వాతెజ యాని యాకార 

చపులంచు వెడ వెడం జప్పరించు” సౌంవి ౧ 

ఆ. ౧౧౪); 2. నములు, “కీ చప్పరించు వెదుళ్లు 

బడి చుంయి 

చుం నన:గ.” స్వాం ఈ, ఆ. ౧౨ 8, నిమురు. 

“ఉం సన్నలంవాజం బల్ముచు: గుచంబులు 

సూపుచు. .,, పెన్న ఆివేణులు సవ్చరించుచున్ 

"కస రా ఆం ౧౦౧; శ, ఓప్పించు. 

“దరి. ..భ క్తులమహిము. కథలును నీతులు కార 

జంబులుంను, చెప్పి మాటల మిము? జక్చరించు 

టలు) చొబ్పగునే ద్రతి చూపెద మోకు.” 

వండీతాం దీకా. ౧8. ఫు; 5 నిర త్యుము చేయు. 

“గీ. జవతప3బులు దల: చిన: జవ్నరించు.” మల్డం 
3, ఈ 3. రం. రా యు 3జగాం పుం ౨౯ావ౦ం 

ఆ (క్రి. చప్వుడించు.. “వ,దిశావలి 
యదు నం జూవా యని చజ్పురించుచు,.,” 

వండితాం వరః రరాకి. ఫు, 

చేవ్నరము=చవ్రము. జే.ఏ. (క. చప్పర. క, చవ్పరంఎ) | చేవ్సనింక. జే, వి. (చవ్నరించేభా 1. శాకుటం 

1. మోందవందికివలె జేర్పఅచిన నలుచదరపు 

మ్రానిచట్రము, కాయమానవిశేషము. “ఆ. రమ 
| 

“సీ, ఆన నిడైన చీక నద్ది నిల్పినదొబ్బవై చవ 
8ంకల వననతొోనలు” పం చో, క, ఆ, eta ర 

మైన చచ్చరంబుల దర్భసం, న్తరణములను , , | వరొవాను, వంది. సాం ని. తిర. ౭౫. 



షూ 

చవ్చ 

చేగ్చలించు జ చవ్చరించు. 1. (లొట్టలువేయు ) 

“ట్టు ఆదెకుమాపులంం గలియనాదెడు గద్దలుం 

జళ్చలి3 చి పోరాడుపీశెచముల్ ,,.* రు నం. 

౧౧, ఈ ౧౮౮; ౬. (ఆస్వాదించు గచ 

ఫలము చన్చలించి...” మై. ఇ) ఆ. ౫2. 

చ్రేగ్వి. దే. విణ. లోనికి ఆణగనది. “పీ, ,,ముడి 
బొన్తులును జప్పీమంక్కు , , వొరిశ్చ. ఈ, ఆ 

౧౬౮: 

చ్రేప్పిడి. దే. ఏ. ఊవ్వు వేరవనిభోజనరబదొర్ల ఈ వాం 

వాయచరన్పీడీతినుచునస్నండు. విణ, 1 లోనికి 

అణలిపోయినది.. (బా చప్పిడిముక్కుం; 2 

ఉప్ప కేయనిది. ఉ దె: చక్చిడిహార. 

చేవ్వు. చే. స (క్రి. (క సవ్వు) నమలం- “సీ. నకల 
వేదామృకజలధి ౫గూషీంచి డక్పి నంగకు 

వల్ చప్పి చప్పి” కాళ, 6, ఆ. ౧౩౭. 

చేద్వుడించే. జీ. ఆ. (క చవ్వుడు చేయు. ట్ర 

అనుచు ధిక్కరించి హూస్తతలంబులంం జన్వుడించి 

నగుచు. జలము మోజు. భొగ. ౧౦, స్మ_౦+ 

ఫూ. ౧౧౪౯౦ “గీ, అప్పటప్పటి కాళోలం జవ్వు 

డీంచి* నా. వంచ ఈ ఆ. ౭౫. 

చేవ్వుడు. దే. వి* ధ్వని “చ. కడునడి గాడ్బుచే 
వియగంగా బడి తె రాట్లకువారు వాళిచుబ్వూడు విని 

ల సూర త ఏ. ఆ. ౨౯౬ “క, జలజల 

పవ వహీంచునెలలు చవ్వుళ్టు,.. స్వా ర్తి ఆ 

గి 

చేద్వన చే. కి విణ. 1. సట "వెంటే" 

ప్యవఃాాపీవుచవ్వ వ్వునరమ్మ; 2. సూా_ర్తిగా. ఉదా: 

కీర చద్వున రీసిపోంనది. (శ్రా 

చ్మేవము = చచ్చరముః (పందిరి) “గీ. మేలుకట్ల 

“ఫంవ్రణు వర్తి నిర్హించి యనంటి, కంబములు నిల్పి 

తోరా బ్పట్ట్ ఆ యందు.” ఉ'వారిళ్చ. ర, ఆ. ౬౪. 

చేబువ. జే, వి. (క. చబుకుల) కొరణా. “గీ, చబుకు 

సాదులు మ్రల 2౯ యొనర్చి. స్త చి క్రభా, 

ళీ, అ, ఇఫె, 

చేబునజీయుం. దర్ష స ఛీ," 

చబుకు సేయ కె. వ ఆ ౫3. 

చేనముట డే, నం క" i. కొట్లు. “ను, 

లజమరం జొచ్చిళ సొచ్చి విచ్చి...” 
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చేమ. జే, సి 1; తంబి. 
= 

(చబుపశాచే ము ఖః 

చబుకుతో. గొట్టు కన ప్రీంథపంబుల జే యని 

టప స ౦ంబు 

గ 

చోర 

వారి, 9, ఆ. 30; 2. చజదు. “చ. ,.మవోద్రిం 
గదల్పంగం బోలంనే దవా,నలు: జి తురంగ శకంచమె 

పుల షం ఉద్యో. 5, ఆ. ౪౦౩3; 8. చంపు. 

క్ల కరసవా న ,౧బు దుశామా ని కార్త వీర్యుగజంపి 

ముయ్యేడునరుసల సకలన్ఫృపులం జమరి, , భా 

రా, యు, ౬౨౧; ఉ నలందు, కొచు. “చ, 

అం ఘుటిలుండు భీముండును నంతన మేలని 

యపెరఫోరగ ౦బులం జనర ,. 4 

భార. అది. గ్య ఆ. ౧౭౭; ర్. = చెరురు. (శ్రా) 
భానణంబులం 

చేనురు' గాకి = చెమరు గాకి* (బ్రో) 

చేకురోచే = చెనురు దు. (ట్రా) 
చేనురు. జే నం శ్రీ కాచు. “క ముడమునకు 

గడ్డ్చునక + బె మూతి జీను, మోూమనళు మేవం 

జమి9,..” వారి. ఫూ ౫, ఆ. ౧౯౪. వి, 1. 

నూనె మొదలగు ద్రవ్యము. “ఆ. నందుం దాది 

గోొందజుగోల్లలం బగిది ధనము దీర్నం 

బాలు జమురు, నులువ గొంచు...” వి, పు 

౭, ఆ, ౭3. ఆం. భాం ద్వి ౨౫౯; 2. చేయి 

సాం, ని, మాన, ౪౭; ల. జిగురు. (జ్ర) 

“న్నీ ,శింబియాః జమ్హ 

తంబ యనంగ...” ఆం. భాం ద్వి 8౨; ర్తి, 

మినుములు కందులు మొదల్రైనవాని బొట్టు. 

(బ్రాం 
చేయ్యనం సజ. క" విణ (ద్రు+ కీ మ్రము7గాం “డా 

చయ్యన జేయ యంబుజవి శొలవిలోచవం గాంచి 

౪) భొర విరా ౨, ఆ. ఎకి, ఆం, భాం 
తం రణ. 

చేరచేర. చే. ని (శ చరచర 1. వేసమువలన 
గలుగుధ్వని కనుకరణము. “వ, ,,బెణకులచర 

చగలు ,..” వబం. ౭౭9. ఆం. భం ద్ర 

౧౨౮; 2 3 శ్రమ, (వొ. నీవు చరచర ఆ? ప 

రెచమం) 

చేకలాబ. బే, వి, (క చల్లాట. చరలాడుభా. సరస 
మాడుట. (చూ. చరలాటము. 

చేగలలాటమం బొ aA (చూ. చరలాటమాడుం) 

చేరలాడు. జే. అ, కి, (చరలా టవలు ఆ) నరన 

మొడు. “సీ. కంజమంటపకుట కోడదవధ్యంబున 

నాఖుతో. బనగజాదడున డికి ల్లి. "” కారీ ౨, ఆ. ఈఏ 

గాం 

ఉ. | చేరలు = చెరలు. (చూ. ఛరలొటము) 



జ్జ 

చేరవ వై. ఏ (సం, చవ) చరివండ. (బ్రా) ' 
చేరాలున క్రి. విణ. దు! కీర) మగా. (చా. 

వరాల? ) 

చేరాల్మ = చరాలన, (కీ ఉనై ఎత శ వందు ప 

చొడిసీవట్టి చరాల్న చెికి యొప్మమడి చెక్కు. 

నాడు, 5 రంగా ౧, ఆ ౬౯౨ 

దీరి: దే. వి. గంజి, (చూ. చుకుండు 

చేరికుండ. వ ఏ. “చకిశేపండ) సాలఠెవానికంజి 
కుండ. “పీ. చరిచరియ దులు చరికుండ యూడిక 

ఎ హంస, ౨, ఆ, ౧౧ [తాం 
చేంలు. దే. వి, బ. ఒకవిధమైన పౌల్లుధాక్యము, 

చేజే. చే. వి. శీతిభఛేదము. “ది. చకిజలం చిందులం 
ఛచావదాల్ ...” భంకిశా. బీర్వ. రల, ఫొ 

చేరిది. వై. వి. (నం. ఛి!) ర్రోక్కుగోగకు. అం. 

ఛా. ద్వి, ౧౨౭. (౧౨. 

చేరుక. చే. ఏ. చశుకోగవిశేషము, ఆం. భె. ద్వి. 

శేరుభడు. జే, వి. rast (చా 
చేరుము. బే, సం క్రీ" 

“క్స్ _గంబురా యట్టి చెక్క_డ లేదు చూడుమా 

యని రవకనుజెక్పలందుం జరిమి.” ఎవ్రజంధథ. ౨౧; 
డి, ఎన్ను , ఏయు. “గీ, జాంబవంతుడు మకరాకం- 

] 

ల కా: 
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డచెడికమరి. ..మొగడ లకములుకులిమొనలం 
చజశు. (బాటువు “పీ, ఇటు లుండవలదా చెలీ 
సోగవళగచూపు మిజు:సవెన్ని లజేకు చజచి 

రావి, ౪ ఆ, ౯3; ఆస్ఫాలన' 

“క గొబ్బున లేచి బుజంబులు, 

దబ్బున జజచుకొని,,.” నీలా. 3, ఆ. ౬౨ 
ర్ మోయించు. “వ, = వృస్థానశేరి నఆవం 

జంచిన... ఫొర ఉద్యో, ౪, ఆ, ౧౧౫; 6 

తుడుచు. [౯ తు. శీలం గడి ముచ్చట్లు 

చజఆచి.” విజ్ఞా. ఆచా. ౬౭; 7 ఒడ్డు. రీ, 

వన్నిదము సజు మని తెగంబాతి బలికి భారా 

ఆను, ౧, ఆ. ౧౯౦; రి. వ్నాకించు. గ్గే కణకి 

చంద్రాకవకు చేల చజచి కాయి ఫీకు. ౨, ఆం 

ఆజం అ. శీ మించు, అతిశయించు. “క. ఊలు 

మజీమి మదూలగాన్సులం, చఆచి వినరం జొచ్చె 

2) హర ౨ ఆఅ, ౨౭ వాంఛూ ఇ) ఈ 

3౪. 

9 
నటులలో 

మున రు. 

1. నిమురు, మెల్లన రాచుం శేజకించే. చే. న కి" (చట చ. ధా పే 

మ్రోగించు.. “సీ, వ స్థానవటవా ముర్భటభంగి 
చజపించె రతిరాజు వేపుబ్దుర వళి చేత, క్ సాంబోం 

౨, ఆఅ, ౧౫ వరాొవా, క్క ఆ, ఏకు 

జరుమాశెనియె.” రామా. ౭, ఆ. ౨౮౯. భా. | చేజిపు. దే. వి, (చఅచుధా) 1. ఆజచేతిజెబ్బ. 

రా, ఆర. ౧, ఆ, రాగి 

చేర్ణాట = చరలాట. “సీ, వేళ్ళ చర్జాట రంజిల్లైడు 
వారులును.,..” కళా, 3, ఆ ౧౦. 

చేర్తాటమాడు. చే. అ. (నక్షైబముగాఅడుం) 
శ్రీ డించు, ఆను. ఉక వాండుకు మచ్చిక వచ్చి 

మోక్సిల్లతో? జర్లాటమాడుచు సంచరించు.” 
భార. శాం. 3, ఆ ౨6౫. పండు 5౨, ఆ. ౬౨. 

చేర్లాటము = చరలాటమ. (చూ. చర్చాటమాడు 

చేరాడు అ చకలాడు, (చూ. చరలాడు.) 

చేజమే. చే. న. ey మే అజ చేతితో. గొట్టు. “క, 
చఆది యుకచేకం గూర్త్మముం, జెజచేక గజంబు: 

బట్టి 'పెవంచి...” భార, ఆపి, 5 ఆ, ఇర్యా 2. 

కాస్తా “క, ఇయ్యకొని నగరు కట్టు చు, నయ్యెడ 

నొకచేదూం మవె వృక్కలు గావ .వ్రయ్యుటక 

నాకకాడకుం జంయ్యానం గీలముంలు గాండం జజ 

చఓినకిదవన్' నా, వంచ ౧, ఆ. రారా ఆము, 

రో, ఆ. ఏ౫: లి. సాలోగొట్టు. “సీ మాధవం 
I-70 

జ్ 

దవః=వానివీపుచెకెండు చజపులువడినవి; డి, 

చేవ. “సీ. బంగారుచజపులవన మించుకముల 
పౌకుల మావటాలం కొండలుగ వైచి” కళా. ౭, 
ఆ. ౬౦. (తజ్రినపిడక. (శ. ర 

చేఆపుంబికుక. జే. ఏ. (చఆప్రు4విడుకసు_ గోడను 

చేజి. చే. ఏ. (క. ణి. త. చరిపు) కటము, వర్వత 
శిఖరమునకు క్రి ందిచోటు.. “గీ, డినికేనియ 
ద్రావినమానవ్రలకు, జరయంం రుజయుంను డస్పీయంం( 

జాన్నం గలంగ,  దనలం గోొందజుబోయలుం విని 

కడం, యుంజక మొజకుతె చతిం బడ నుణీకి 

రఫుడు.” భార, ఊద్యోం ౨ ఆ. ౨౭౮ హార 

పొ. 8, ఈ ౧౦౫ 

తేటి = చేతి. “గీ. గరులచణీయలం బనీవట్టి తిరుగు 

కోటి స్యా. ఈ, ఆం. అం. భౌంద్వి 90, 

చేలచేల. చే, ఏ. వవశార్లముల వలుచ:దనము 

'తెలుపుటయం దగుధ్వని క నుకరణము, “గ ఆంతధ 

జలచల పిదపిద మళుచు ననిచి కలామె విషు 
శ 
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సత్తీ 
చలి 

వాటుచుం గరుడుగట్టి, తల దలిర్బయ గర్భమై చేలపొడుమే. చే, అ. శ్రీ" (చలముపొడుచు.) 
కరకరంబ, చెలమనశె,..” కృ. శకుం. ౨, ఆ, 

లళ్రిం 

చేలచేలన చీ. విణ. ద్రవరూవము గలది. “క, చల 

దుష్టముగు. “క చలపొడిచి జంకె లిడుచును, 

బలంవమయి ముం గాళ్ళ్మం ద్రశ్వి** 

ఆ, ౬. 

నీలా, ౨, 

చలనై కిదకిదనై, కలలంట్రై కరుడుగట్టి...”  చేలపోరు. జే, అ క్రి. (చలముషాపోరు) చలముతో 
భోగ. ౭, సృం, ఈల 3. 

చేలవకాగము. జే. వి (చలముషాకారముం 1. 

వదల, (చా. చలపకారి);. 2. అనూయి, 

“వ,ం. ఆద్వుడు దుళ్వాసుందు శర్వాణీకతికి దండ 
క ఖ్లావుంబు లాదరించి చలదశార మొందక 

ఎం” కానీ 2,6, ౭2౨. 

చేలపకారి. దే. ఏణ. (చలవకారము--ఇ.) పట్టుదల 

గలవాడు. “గీ. సాంబు నడంచినదాణక (వృకఠంబు | 

వట్టి, జలజసంభవకనయుండు చలపకారి.” "కాశీ. 

౬, ఈ ౯ 

చేలవట్టు. చే. అ. క్కి. (చలముగావట్టుఎ 1. పట్టుదల 

గలదను. “ది. సీకనై చలవట్టి చేతును గట్టి.” 
రం. రొ. బాల, ౬, పొ, కె దం, “క. మనయఖభ్ 

మక'ఖేలనములు, వనమున సై రింవ శెన్ని మాయ 
లకట యే,దనుజుడొకో మొత్సర్వం, బొనరయం 

జలవక్షి వన్నుచున్నాండు గడున్ “కళా, 3, ఆ 

రజ; 2. మాత్సర్యము నలవాండగు, “సీ. చల 

వట్టి యధ్వరాశ్వముల దొంగిలిపోవువాసవుం 

డేశారవమునం గూలె” దశా, ౧౦, అ. ౫౪. 
బిల్ల 95) ఈల 

జేలపాది. జే. విణ, (క చలవాది) 1. వట్టుదలగల 

చాడు. “కం చిగురాకడివపు ఛారను, జగముల: 

బరపశము చేయుచలపాదికి,...* భాగ, ౧౦, 

స్కం, ఉ ౨౨ అం. భె తృ. ౨౬; 2, 

మాక్సర్యశీలంండు. “నీ అనినం జలపూదియి పాద 

పాగగణ్యుం డిట్లనియె...” శుక 3, ఆ 

రోజల; లి. దుష్టముం “ఉం వక్కున వచ్చునము 

చలపాదిమిటారపునవ్వు తొక్కుటన్*” కువల 
౫% ఆ. 33. 

చేల పాదితకనము. ద్వ వీ. (చలపాదిఢాతనము మ, 

సీర్వ లేనికనము. (వాం; 2. వట్టుదల. “చ, పనివడి 

వారితోడం జల షాదికనంబు వహీంవ చేల మై 

కొని చనెబేని శ్రోక్క_టనూ గూడను. , రంగా. 
౨) ఆ ౨-9౯ 

పోరాదుం “ద్వి. నల, DD, ఆ, ౬౯౦. 

చేలమరి. దే. విణ. (చ లము--అరి) చలపాది. “చ, 
ఆఅలీకలజేణి యిట్లు వల నాంకబిసాంకురవన్న 

గాలీకిం, జలకురి చల్ల గాలికిని లి KR bn ఖో వను. 

వె ఈ ౧౧౨, 

చేలమం. జే. ఏ, దీనికి వృ ల్తియందు మువర్ష్మ లోవము 

స్రాయికము 1. పట్టుదల. “గీ. సమ్మతింపుము 
నామాట చలము మాని.” ఊఊ. వారిళ్చ. ౨, ఆ. 

౭౧; 2. మాత్సర్యము. “చ. చలమునం చెవు 
మాటలు నిజం బని కానక కన్న వట్టినిర్థ లం వధి 
యించె, +” 3, అం ౬౬ 

చేలమకొను. చే. అ. శ్రీ" (చలముకొను వట్టు 
వట్టు. “ద, చలముకొనంగనేల శుభనంగవనం 

'బెడసే:ంక కృత్య మే.” భారం మవ. ౫౪౮. కాశీ, 

౬9 ఈ. ౧౭౨. [(టౌ, శర) 
చేలవాది. బే, వి. చావునమాచారము వెవ్వువాండు. 

చేలాచేలి. జే, వి. 1. అతిక్వర, మిగులవేగము. “చ. 
అవి గని బుత్విజుల్ విమాఖు'లై నురలార బలోద్ధ 

తుండు 'ద్యానవుం డొకం డేంసజచెంచె సవనంబున 

భాగము లావారింవ నన్న విని చలాచలికొ 

విబుధనాథులు దత్త్వునితోడం జెక్సినన్ .” వరావా, 

౫. ఆ. ౧౧౧; 2. సంచలనము. “ట్, అవ్వడు 

'కామరూపి మహిషాసురుం డేశుగద చెక్కి సన్న 
డోల్, చవ్వుడువేం గకవ్వులు చలాచలి 

బౌందంగ చాడివెట్టి...” వరాొవా*, ౧౧ ౬౦. 

చేలాడము. వై. ఏ. (నం. చలనమ్,) చల్జడము, “సీ. 
రకపుసా మ్రాణి వార్హాణాచలాడంబు చిజుకే 

మోసపుచేంక చిజుకదట్టి.”” చంద్రాం ౨) ఆ. 3౨౮ 

చేని. చే. ఏ. (ఈ చలి 1. శైక్యము, చల్చందనము* 
ఆం. భా. ౧, ఆ. ౮౦. 2. చలిబాధ “సీ... 
పూర్హళిశిరానిలంబుం జలి వట్జీ వణాంకుచు , , ౪” 

చేవ. ౭, ఆ. ౧౨కి; 3. కీతువు. “శాం ప్రావా 

రాజినరాజిం గంబళతతికా బట్టాంబరాళిక్ 

దయా, స్లావస్ని ద్ధమతిక జలికొ గృవణవిప్రశ్రే, 
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ణీపైం గప్వు,,ఎపాండు ౨ అ రారా క. చేలికరువు, ద్వ, విం (చలిాగరువు కోవల ఇను 
భయము. “క,..చలి, వీడి కృషీవలుడు నవ్వి కయు గులకరాట్టను గలవల్డ మట్జ్చేల. ( టౌ 

'జెలందికి ననియొన్* వేం వంచ, ౪, ఆ. కజకరి, “మీద ఇనుక కలజాలిపూము నేలగఅని శ రె 

వాంస; ౨ అం ౧౧౦. విణ, చల్ల శ్లానది. “గీ, చేలిగాడ్పు, డే. ని, (చలిశౌగాడ్పు) కీకలవాయువుః 

నివిళం జలి శీల నాన్ఫప్రునవయ వములు భార. చల్లనిగాలి. కక్ష ఆధిక తావవరీ తాత్తు: డై ననాకు, 

అశ, ౧, ఆ. 6౨. ఆం, ఛా. చ, ౮౦. | నిట్లు వచ్చితి చలి గాడ్చునట్లు నీవు” నె వ ఎలి 

క | ఆ. £0 వను. క, ఆ, ఏర 
చేలికప్పడము, దే. వి. (చలి4ాకప్పడము చలి పోః 

టు | 
చ ‘$ జం 

దెలుపు చలిక వృడంబులును, హొంబట్టు లోడీలు | కరణాయు, చందు (శు. “క, చలిగుతికాండై, 

నిగనిగం గలువలచెలికాడు పురః గలశవ 
4. నాంన. గ్య ఆ. 3౨౫౬, (స్కబంధ- ౬౦౫, 

యోధిన్* వూర క, అ, ఈడ, 

వేలిశాంపు చే, వి (చలిషాకాయపు అని, సాం ని 
గై ee ( ల్సి అన్ని చేలివీను. చే. ఏ. (చలిశావీమ) ఒకవిధ మెనవి పీలిక. 

టి" (ర్స్ చరి వీమచేనియుం జోందొ క శంకించు 
ణు చేలికారు. ద్య. వ. (చలిశికారు) శిశిరబుతువు, అయ న్ కా 

అం, తి శ రడ 

త FORE చేలిదాయ. చే. ఏ. (చలిశాదాయ్స సూర్యుడు 
చేలికి, “పి మళ్ల బంధవి వము. శ్ర స చలికి పట్టిన సాం. సిం జేవం లొ 

మునుసన్న పువిన్నాణములు దొరంకొన్నను ముట్టి జం, చే, వి, వర్యుషి తాన్నము. “చ... చిక్క క, 5 

కధ రం సరా ఈ మునక సొరళాయబుజ్తలోం జలిదియు నుంచి 
చలికూ(కుడు. చే, వి. (చలిశకూకయడు) కుంకుడు. (భక్తు 3, ఆ ౨౦౮. 

చ్రూనుక్, (కర చేలిదినముకాట. ద్య. వి. (చలిదిశామూటా) 1. చలిది 

చేలికూడు. దే. వి చి. (చలిాకాను వర్యుషి ఆన్న పుమూట, 2, చిట్రాముదము, (శ. ర 

తాన్నము. “గీ చిల్లకోలలు చలికూళ్ల చిక్క | జ్రిదీబు, చే. అ. క్రి" (చలి+రీజు) నిర్భయమందు. 
ములును మ చ ౨ ఈ ౫౫ “ద్వి. చలి న్న ఇవిరధంబంనం జలిచీకీ యింటివనులం, నాయి 
కూటీ.వై వెన్న సారంగధరుని, మనసు గరంగదు నటు వెటి, శుక. 3, ఆ 3౫3. 

3» 
46% ద్వి. శు సా ౧, ఆ ౨౭ జా, ౧౨ వం చేలినట్లు. శ వి (చలి+నట్టు) గాలి హక, కలంవల 

చలికొండ. దే. వి (చలి4కొండ) పిమాలయము. దాయయు నగియుంు నెలయును నుండు 
4 

తె నా! 

సీ. చలికొండ వెలిగట్టుచాయల గలంబాడి జదలు 'చేలయం నీరుక్, జలినట్టులు రూపులం గాం; 
జ్యో అర 33 కొండెంపుందవసీ గైకొనక చెల(గి. చిత్ర, భా, బొలుకౌంచెనువశ్నా కాండ బూచుల'జేండాం” 

గి ఆ, ౧౦. ఆచ్న, బాల, ౨౧౫ ఆం, సం. దేవ. ౨౨: 

జేలిఫొండకూంతురు, దే. వి (చలిషొండచాకూంతురు చేలినట్టువట్టి, చే. వి, (చలినటుషావట్టి)ి వాయు 
పార్వతి. “ఉఊ,,,చలికొండమాయతు పుట్రింటికి పుత్రుండు 1, వానునుంతు:దు. “క చలినట్టు 
శారివెంటం జన నీళునితోం బజతుకా నురా| వట్టి బలుగ్కు బృలి యొక్కటీ చొచ్చి వానిపై 

ధిపౌం వీరం ౨, ఈ డగ వ్రైేయును.. 'అచ్చః యు. ౨9౨౯; 2, ఫిముండు, 

చేలికొండకిెడుకు. బే, వి. (చలికొండషుకొడుకు | చేలి జిల. చే, వి. (చేలి4+ చెల.) శళరర్తువులోనియొక 
మెనాకుడు ఇందు, ౫, ఆ, 3౯. చెల్క,” “గీ, ఎఅఆకతయు గడపెం జలినులం 

చేలిగట్టు, ద్వ వి (చలి+గటు న. తద్వథఘాపఖచశరణు: డగుచు” కళా ౪ ఆ 

“న, ఏల చలిగట్టువై నొక్క.యెడ సనత్కు.? | ౧౮౧ 

మారు జకమారు బ్రహ్మాకుమారుః గాంచి” ఊఉ | చేలివండ్డు, దె వి (చలి+వండ్డు.) చల్లని లేక పుల్లని 

ర్వా గ 5 వస్తువులు తినుటచే జివ్యుతును బండ్లు. ( జ్ర ల ఇ oe అనననిన 
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భు, అనా జేలివందిరి. చే. విం 

నుంచినీరు పోనెడివందరి, ,వ “క్రీ * చల్చలా 

ఇడరుచోం జలిచందియలు జెట్టీ యధ్ద న లదప్పి 

యార్చినారు” కాశీ ఈ, అ, ౬౬ భార. శాం, 

౧, ఆ. 3౮౩౨. 

బీలివందిలి ఇ చరీపండిరి, “క, కమమాటలతో సరి 
యగు, నమృనశరసము ముంచి యిక్తురమరంగ మణి 

కుం,ళఛ మః లం ద్రిపొపాలిక లనీ, శముం దత్పుర 

రాజపీథీ: జలివందిళ్టన్* వరావాః అ. 

౧౫౨9. ఆం ఫె భా. డి. ౧౫ 

చేలిపట్టు. దే. ఈ (క్రి. (చలిషకట్టు) చలికేయః. 
బీ ఫీ, వలపచెనుట లింకం జలిపట్టునందురు చలువ 
గొజ్జగినీట జవరరమ +” రాధికా, ౨) ఆ. ౭. 

చేలివని, చే. ఏ. (భలిగాపన్సి శైత్యోవచారమ. 
“రగడ. చలివనుల్ గావింపః జాలి మానుట లేవ 

య ౫ ఆ, ౭౭. “గీ ఎన్న రానట్టివను లెన్ని 
యేని జేయ...” నీలా. 5, ఆ. ఏ9. 

బేలిపిండి. చే, వి, (చలిశేపిండ్రి వృతవిశేవము. "సీ, 
సనాదేవి జుట్టుపు చలిపిండి చిటెముటి, ,.” 
హంస, ర, ఆ. ౧౦. 

చేలిపిదుగు. ద్వ వ. (చలిషాపిడుగుు మంటలేని 
పిడుగు కొన్నిచేశములందు 'కాలవిశేషమున 
ఆకాశమునుండి వడెడుచెడ గటిపుమంచుగడ్డ, 

“ద్వి. చలివిడుగునుబోలె కాపంబు దాశి” 

రం, రా, యు, 3౯౮ పొ, ౧౯ వం, వరాహా, 

క్క అ. ౨౩. (టడై వేసెడిమంట. (వా 

చేలినుంట. దే వి, (చలిమంట) చలికాంచుకొను 

చేలిమందు = చలివని. (చలి+మందుు “ఊఉ జే చని 

విశ్వనాథు గుణవిశ్రు ఈం దోకొనివత్తు నుంచు 

ము; న్నీ చెలు లల్ల నన్న పలు శకెల్లగ గా 

నోమె చేల ఛా,కీచలినుందు 'శమిటిక 
శావాం. ౨, ఈ 2౯. 

పు గ 

డొ 

స. 

1110 చలి 

* (చలిషైవ. 25) మ కన TOES ఒకజాతికూ రాకు మొక్క స్లో, 

చ్, చ, తుమి ద్రున్చర బు గూటిచొద్ది చెలి 

చలి డీ పల్లెకు, ..” వాంన రో ఆ. ౧౩౨: ర్ల, 

శు వండి పాలతో కలిని చేసిన భోజ్య ము, 

జ చల్బ 7వలె నని చలిమిడి భక్నీంచు,. 

మల్హ* ౨) అ. ౫౦. ఈ, ఛౌ కర్చు, ౨౫౪, 
బా 

చెలిమి”. జే, ap శే క్యము. వజవుతనం తావ 

మొలసీయు బెల్లాన చలిమిరిం దోడ్డోన శమన 

మెొంద.” వారి, ఊ ౭, ఆ, ౧౭౩. క. నం 

గ్య ఆ ౧౨౧: సిం శీకము, శల్లనిది. “చ, చలి 

మీరి గాడ్నుచే నెగసి సన్నపును ల్ల సస చాకసంపు 

నొగ్కదల వికసిల్లె" తరములు! యః ౪, ఆ, 

నాం. 

చేలిమిరివుల+ దే. వి, (చలిమిరి4ా వుల.)  చలిఫొండ, 
కీమాలయి ము. ఆం. సు నః ౧౩ 

చేలి బుక్క. దే, ని, (చలి+ఇక్క 7 లి. “సీ చలి 

యిక్కదిండియందెలజేని జగిచేగసింగాణిం జెటీ 
చిన చేంకళాండంో అచ్చి, అమో ౯3. 

చేలియినుక. చే, వి, (చలిశాఇనుక)ు కర్పూరము, 
ఒర 

పటికంపుంబణకులవజ్జ గొజ్ఞ గినీటియేటిశ్రే 

వలం జలియినుక ఇెట్టనేడాకటనటుల...”' ప 

ఆ ఆ. ౨౧. 

చేలివంద్రి. చే. వి (చరీశావంద్రి) చలివందిరి, 
(వాల) (ఈం ర 

చేలివాప్రు. చే. స, క (చలి+ పాపపు బుజ్జగించు. 

చే లివాలం. ద్టః వి. (చలి? పాలు ఇగురంగాంచిన 

పాలు. “క, చలివాలు నవ్వు లడ్డువృములు 

చన్నులు, ..మైష, ఇ ఆ ౧౪. 

చేలివిడి = చలిమిడి. అం, భా. ద్వి, ౨౫౪. 

చేలివిందల = చలివంద్రి,. “౪ చలువచవ్చరములు 

చలివిందలలు నె డ,నెడలం గలుగంజేయం మెప్పటి 

కిని* ఉం రా రా ఆ ౧౫% 
చేలిమల. దే, వి (చలి+మల) హీమాలయదు. | చేలి వెందర ఇ చలివంచ్రి. “చ, చలి వెందర లచ్చవు 

ళ్ 284 ఈశ చ లీమలవల్డ నుల్లసీఈః చల్ల దన రబును 

నూనకుండినన్ =” స్వా, ౨ ఆ. ౧౦. 
భి చేయంగన్.” ఆనంద. ీద్రి, 

రాఅ ౧౫, 

డనీ. దశా 

చేలిమలపట్టి. చే. ఏ. (చలిమల+?పట్ట) పార్వతి. చేలివెంద్ర, = చలివంద్రి. “ద్వి. కళ్లు ట్రెడి గుంట 
“ద, కాన యత ర,చ్చలిమల పట్టి Sty 

దివసంబును రొ రది రాక కక్కిన న్ “నేం, 

సంచ ౧5 ఈ దదకి. 

దంల జాలం ప్రబలి చల్లగా నీడయై 'చలివెంద్ర 

వోలె,” ద్వి. వారిశ్చ, డ్ ౧౭ ౭5. బం త 

ఇక ఆం ఇరా 



చేలి వెల్లుణా. డే. ఏ. (చ లివెల గు ఇకా చంద ! 

బేలివేంద్ర ద 

వేలం వం 4 వి. Lk; ee 

తామే అవా 

చలి l1lli చలు 

రూక తెలి సా, ౨, ఆ ౧౯౨; జీ కీకలోవ 

బారము. “గీ. సచ్చం జలంవలం నోరదు చెజి 

ఏరాళ్లి, నిచ్చం జలువలు సోరునమ్ము చ్చెకంటి.” 

వేలి వెలుంగు, జే. వి. (చలి*+ వెలు లంంసు చం చ్చు (డు. 

“క్ల వెట్ట వెల్లు ను జలిజెబుయగు ఇమా జన 

గన్నులబాలుపుమై మె: గానంబడియె.” సాంబో. 3, 

ఆ. ౭3. ఇట్టే: చలివెల్లు *చ..,ళ్కా బిలీబెలి ముకుంద ౨; ఆ. ౧౨౦. విణ. ఓ చల్లనిదిః 
'జెల్లు చందురుడు, .,' ఆం. ఛా. ద్ర ౭౭. “కు గా మగ్రామంఖున నొక: సామంతున 

కిడినచలువచపరములం, +” ఆముః. వ అ, ఉగ 
శ్ 

కాంతమణి, “సీ. చదభం మా, కులనీడం షై. అం. భౌ. పృ రాం; 2 తెలుపువేనీనది (వస్త్ర 
లా 

తా చేదికలం ద్రోదిద్రా తపందిళుల క్రింద” చె, తాం “గ్ చలంవదుప్పటీ నలెవాటు ee 

99 దశా, ౧, అం ౯౮ 

చేలువగట్టు. ద్వ. వి, (చలువకానట్టుు చలిమల, 
హిమాద్రి, “గీ జేల్బు మలవింటొడేవర పొల్పు 

దాల్చు, జన్న పుందిండి విడివుట్టు చలువగట్టు.” 

య, ౨) ఆ, వెల్త, 

శరుం౦, ౨9) ఆ ౧౯౨. 

= చలివంద్ర. య. 

యి. “గీ, దినకరనిశాకరులు 

పాలుదీర్పుకొనల,  దిననిళా- ఈ ధ్యమస్థ 2ంబుల 

ఘటించుు తటుకుళిగికెంపుం చొలి SE ey చేలువగుజ్ఞము. డే, ని, (చలువగాగుజ్ణము). గాడిదా 
య,నంగం గనుపట్రై నపుడు సంధ్యా ఎభూతి. ష్ హం. సిం ఆర్య ౭౬. 

చంద్రా. గి ఆం సక. రై వాయతాయి “చ, చెలువచేయు. డే. స శ్ క (చబువషాచేయం) చెత్తా 

నలుగడలందుం గంబము లనం దగి శ్రైవతకాది నీళ్ల లో నుడికించి యందుకు. (శ. ర 

oss వయికప్వురాచలంవపోలిక ; న్ంషియంం చేలువటేడు) కన్నులకు చలువందనచుం గలిగించు 

9 క న. ౧) ఆ సిం 

రువానాళ రమ్యుగిరిసొనువం ౦బుల  వేంబలాడు 

యన్ జలుపుద మోనిదాఘ దివసంబులు , , +” 

భార. ఆది. రా ఆ. ౨౫౨; 2. చ,నరింవం 

జేయు. “సీ. అన్ను వకొందీగయందంబు మవ 

తన జభనచకృంబుమై. జిలాపు దృష్టి” భార 

అద్దములజోడు. (వా) 

వేలుపు, దే, స గ = 1. కడప్పు పుచ్చు. “చ జల చేలువబోతి, ద్వ. ఏ. (చలంవళాజోతి) చం దు, (డు. 

ఇటే: చలువల్ట్లోతి మొ. “మ. జలకం "పంటికి 

రొవణుండు నుగయాశ్రాంతిం బ్ర వేళించుచోం 

జలుపల్ జోతి తదంతరనృటీక పాంచాలీ కరోద్య 

న్నిజో, వలకుంభీశతనీల శీతలజల ప్రా చుర్యుండ్తై 

I రెం చ), ఆ, D2, వేంక. దేవ. ౧౩. 

* ౨, ఆ 3 8. కావించ్చు చేయు. (చూ. చేలువణాల్ దొర. దే. వి (చలువడాల్ ఇదొొర) 

pa D5 4, (వడనలున్నగువానిని నడపు. 

(చూ. చల్బ్సు; త్ 

మున నరదేవోత్తముల 
సలుపుదయ్యం” భారం సభాం. ౧) "తీ o%: 6. 
నాటు గుచ్చు. “న్ సంధులను నారనంబులు 

సలుసువాొరు,” డా ౧౪౨. 

చేలంవ దే. వి. (ఈ చలవై 1. శై త్యము, చల్లం 
దనము, “వ, *,మలయంబునం గలచలుపకు విలువ 

wl "స్వా. ౧ ఆ. ౭, నార ఈ, ఆ. 

౭ర 2. రోగమువలని శై త్యము, “సీ, చలుప 
లెక్కి_నను జా వజ్య మేల” రామలిం ౬౧; 8 

తెలుపుచేసినబట్ర. “షి. తడి యొ-త్తె నొక్క_పు త్తడి 

mr మాలా 

బొను నృవలికిం జైలు వ"చలువ లిళ్నం జేలంన 

చేలువదీర్చు = 

శీతాంకు:డు. (చూ. చల్వడాల్టూరు) * [శ ర్ఫ 

అనుసరించు. య. మోవంశ | చేలువడి. జే. వి (చలువఢావడే. చక్యము. (వా 

య్ చలువ తెమైర యి మేటి శ మేము మాచ” స 

ఉ. రా, ర, ఇ. అజా. 

చలువచేయు. “సీ. చలువదీర్నిన 

నష ర అరుం నవరంజి మొల తౌ డు 

నవావణువజచి” నిరం. ౨, ఆ. ౭5. 

చేలవవట్టు. దే, అ. క్ర" చలువచేయు. “సీ. చల్లడ 

మామోందం జలంవవట్టినదట్టి దలిమంపుదువ్నటి 

దానిమాంద”* నిరంం ౨ ఆ. ౨౦. వ చల్లని 

చోటు 'ద్వి. చలువవట్టువిడిసె సాంతెల్లననుచ్వు” 

పంజీక, వర్ష, జిం పం, 



వేలు 

చేలువమందు = చలిమందు.  (సైత్యోపచారము.) 
“గీ నయ మొకించుక మైనం గానంగరాదు, 

చలువమందుల నై త్యంబు సంభవిలక పి, శకుం, 

3, ఆ; రళి, 
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nm 

౬౮ా దకా. ౯ా అ. ౧౨౫ విణ. శీతమం, చల్ల 

నిది. “గీ. ఫూవులంగళ్ల లో జల్ల వ్రాయ పీటం, 

శేడియల తోడ జీరంబు లాడునపుడులి కకు. 

౧, ఆఅ, ౧౩౨౧. 

చేలువమజ్జిగ, జే. ఏ. (చలువచ్తామజ్ఞిగు నిమ్మరసము | చేల్ణంగం దే, డ్కీ* విణ ద్రు* 1. చెమదిగా. వా: 
చేక్నిన లేటమజ్జిన. “వ, ..చలుసమ జగ కసీరు 
శొంఠికషాయం౦బు, , చబంధ, ౧౧౨. 

చేలువమిన్న. చే. వి. (చలువా-మిన్న) చలువజే(డు, 
చంద్రుడు. “సీ, ఛైకృవక్కరకుంత చటుల 
ధారాశేఖ శమినేక నాంటించెం జలువమిన్న .” 

చంద్ర, ౨, ఆ €౮ 

చేలువమిరియము. ద్వ. వి. (చలువ?మిరియము.) 
తోయశమిరియము. (శర వాం 

జేలవణతా. దే. వి, (చలువ కా చంద్ర కాంకమణి 

కర్లీ జాలు వావడుకింటి చలువజాజులి పైం Fo 

దమిచెశ్తాని చందురాల.ిదళొ. ఈ, ఈ ౧౦౩౨. 

చేలువణాయి = చలువణా. (శరం) 

చేలవటేడు = చలువలటబేండు, (శ. రు) 

చేలువలబచ్చే, చే. వి, (చలువలుగాబచ్చు) చంద్రుండు 

గ విన్నులెం బాలు వెల్లి ముతృపుజల్లి దలువల 

బచ్చు చెంగలువకచ్చు.” వరాహా. ౯ ఆ. ౮౮. 

చేలవలమల, చే. వి, (చలువలుషామల్స) చలిమల: 
హినూలయను. వేంక, సాం ౭౯. 

చలువలజేండు, చే ని 

చంద్రుడు, “చు చలువలజేండ నీసవురు సన్న 
ముగా ల నిందు రాకుమోం నీలా 2, ఆ. ౨౦. 

చద్ది = చలిదిం (వర్యుషి తాన్నము) “ఆ, సై శవంబు 

“ముజసి చర్చి గుడిచె భాగ. ౧౦ స్యాం, వూ చేల్లకడి. దే వి (చల్చశాకడిి మెంతిమజ్జిగ. 
ళో, 

చేల్పు=చలుపు. “సీ 
ఓ, తుమ్తు పొదరిండ్డ వేడి యూప్పలను విడిచె.” 

. శోక, గృ ఈ ౧౧ 

క 

చాడు సల కే చల్ల ా కాటే సాడు 2, వృద్ధి 

యగనట్లు, “నవీ మెజుంగమే యార్తిం 
గడుఫు చల్ల ంగంబలిక్కి కరుణచేసీతి, , *ఆముం ౬, 
ఆ. ౧౧౦. “గీ కడుపుచల్చ్హంగ వేదాలం గన్న 
తల్లి.” కాలీ గ్: ఆ. ౧౮౬. 

చేల్చం జేయు. చే. శ ం (చల్చ్హక చేయ l- 

చల్లార్చు. “గీ. తం 

చెయ్యమ. నం జల్ల (జేయం పన్నీ టికొలంయకు.”కవిరా* 

౨, ఆ. 3. ద్వి, వరమ ౪) ఆ. ౨౮౯; 2, 

కరణించు. “సీ. పద్దాయతాక్నీ నీవలుకులు 

వాల వే, సరనులవృదయంబుం జల్లం జేయు” 

వల్లు =“ ౨ ఈ 2౫ 

చేల్లందనమం ద్వ వి. (చల్చ4తనము వౌ ర్యము 

“ఉ. చల్లందనంబి చందు నకుం జక్కు_దనం'బె 

(వ,నూనథన్వి!న్ నరన 5, అఆ ౧౦. “క. 

మొదల జల మిడినభూజమనుూ. దుది నడుమను 
జల్హ (దనము దొరథొనుమాడ్కిన్* భాగం రా 

సం, ౧౫౬, 

(చలుపలుగా జే డు)  బేల్ణంబదు* ద్వం వి (చల్చకొ4వడ్సు చల్లనగుం “గీ. 
'వెలందివిరహాగ్ని మిన్నంది వెలుంగుచుండం బడ 

$9 మరకు డిగ్గి కడు జల్ల ంబడియెం బొట్లు? చంద్రా. 

గ్ ఆ. 3౯. [ఛం ర 

(బ్రా: 
చేల్ల కము. దే. వి, (చల్లు ధా చల్లటం (శా. శర 

+ వనశేళి చల్చం బోవంగను బీకటి చేల్ణకవ్వము. చే. వి (చల్లకవ్వము) 1, చల్ల 
చేయుకవ్వము. (బ్ర. వా; 2, ఒకానొక 

పక్షీ. (శ్రా 8. నస్ట్రభామ పురుగు. (జ్ర 
జేలి డి = చలిమిడీ. “ద్వి ఇడైనకుడుములు ఘృుతము చేల్చ గడ్డ. క వి. (చల్ల4గడ్డ) శతమూలి. పిల్ల 
చలి, డులుంలావ చళ, ఈ, ఆ ౧౫౦. పొం ౨౨.౦ 

చేల్తి 8 = జు చలిమిరే. “చ. వలి పెపుసన్న కావులను 
EE వీంగుచన్ను లక్, గలిగిన చల్తి రిక్ 

ర్రైదికె, ౪ నృసిం. 5, ఈ ౬౮ 

దర. “సీ శ్రీతులసియు నంబరేను చేలుసిరి 
కీశ్వరి నేలవే మూటి చల్హగడ్డ.” వాంనం ర, ఆ. 

[(శివధ, 3, ఆ. ౮౫ 

చేల్చ గుబ్బ లి. దే. విం (చల్ల గుబ్బ ల్సి హీమనంతుందు. 

౧౦. 

వి చే. వి. మజ్జిగ. “ఊ. .. పట్టణవీధులం జల్ల చేల్చచేంపు. జే. విణ, (చల్ల ౫ చంప్రుా- చల్ల గా చంపు 
“లముచో, గొల్లకం శేఖనాత...” "వ్బషా, శ  నది=-నోరసాధనవిశేషము “చ, బలషము 
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'లేంతనవ్వు శునుంబయ్యెద నన్నపుంగావిజేర మిం, 'జేలకిలి. డే. 

చులుగొనుజల్ల చంపు నునుజూడ్కియొ కన్నపు 

గరల్తి మోవిరీవలవడం బొక్కు_చుం దగ విటొ 
వలిడెందను. గన్న పెట్టి యిర్కాప్రుల ధన మెల్ల దీక్సి 

కొనిఫోవలెం గామిని గండిదొంగమై” మల. 

౨9, ఆం ౧లా వీ, శోరుం. 5, ఆ, ౧౭౯. 

చేల్చ చేవ్వుడు. జే. ఏణ. (చల్చ + చబ్యును) జడుం౭డు. 

(శం రు ద్వి తళి ఈ రాజూ, ముడి చల్ల చప్వుడు 

నోడచేర్చులో ద్వి, వారిశ్చ. డం ౧౪౯౯ నం. 

చేల్లదీమ. జే. ఏ. (చల్హషాచీకు) దికజాలివల్ల చీకు. 
(ఇది కట్టక చల్చలా విడుచుశు. కాన నీపేరు 

వచ్చెనని జా.) 
చేల్చడము. చై. వి (నం చలనీ, క చర్చ. ఈ చలి 

డమ్ లాగ, పుమంకరీయము. “క ృల్లద 

మేటికి నోవక, బల్లీదుడను లోకమందు. దీమా 

తుండ నాచల్లడమ్ముక్రింద దూజని, మస్తులు తే 

శల్పధరణిమండలమందున్.” భాగ, ౧౦ శృం 
శూ౧కి 3౯ కు, నం, ౧౧,ఆ, ౨౦౦. ఆం. 

భాం ద్వి, ౧౫౮ 

చేల్చన. దే. విణ 1. చల్లనిది, “గీ, అగ్ని వెచ్చన 
చల్దనో యని మనమునం గరము సందియ 
మందుట గాజె,. భారం శాం, ఇ, ఈ ౨౧౬. 

నెవ ౨, ఆ. ౫౧; 2. శుభమైనది. “టా... 
రావయ్యా చల్చనివా_ర్హం గొంచు రభనంనున 

నోయి నమోరనందనాళ రామా, ౬, ఈ ౯. 

వి జ క్యము, చల్లదనము. ఆం. భా. శ్ర రార, 

ఛేల్హనారు = చల్లారు. “సీ, వక్వాన్న ములం శాక 
పూకాదికంబులం చల వారినయేక ౬ జవులం దవ్వు. 

కాలీ, ర, ఆ, ౧౦౫ (సాం. ని, స్టా ౬రా. 

చేల్చ వందిలి. జే. ఏవి, (చల్హషావంపిరి) చలివేంద్ర,* 

చేల్చ వడు. ద్వ. అ క్రి. (చల్లావము) చల్లదనము 

కలుగు, సాయంకాలమగుం (చా. చల్బవడు వేళ) 
కోల వడు వేళ ద్వ. వి, (చల్ల వడు వేళ) సాయం 

కాలము. “కం కొంకవడి ,నిలిచి వారలు, వంతం 

బులం వినుచుం జనల్టపడువేళకు నుక్కాంతార 

మునక గలమృగ, సంతతి వధియిం చి. . 

వరాహ ర, ఆ. ౮౪౭. 

చేలనిట్ట. ద్వ. వి. (చల్లశాపిట్ట) వఠీవిశేమము. “సీ... 
నల చ్చికాండును జల్ల పిట్ట ఆం. భాద, ౯౮. 

1118 చేల్లు 
ల్లీ జే. ఏ. వృతవిశేవను. “సీ, , ,చల్ల,పిల్లి 
మాడుపుచాజపిల్హడు చృికృమూలము, . వాంన, 

స్టా ఆ, ౧౦. (శం రం చా 

చేల్డ రాను. చే. వి, (చల్ల + రాడు రరికంబ ము. 

చేల్ళరించు = చల్లార్చు. (జౌ) 
చేల్చ వడియము. దం వి (చబ్హశావడియము వటక 

విశేషము. డ్య. చల్భవడియములు. చక్కి_లంబు 

లును ధర్మం, 3, భా, (శ రు 

చ సేయు. జే, అ. క (భల్లసాచేయు). 1. వెం 

సను తకృమగునట్టు క్రచ్చు. (వా) 2, 

చళ్జార్చు. “ఆ. చల్ల సేయుమ చోరి చందమామ.” 

ద్వా. ఎగ్ కి గర్ రం గౌశె నుం. గక; 

ర. శుభములిచ్చు; సుఖములిచ్చు. “గీ, ఆందణకుం 

నన్నివగల నానందమిచ్చి, చల్ల చీయ గ నింటింటం 

జం ద్రు,డగుచు; మందలాగో నుండు మన్మథ కున 

థుండుు” రాధికా. ౫, అ గి; ఓ. చండువు 

జేయు; ఆనందమిచ్చు. “డా. ,..)కన్నులు చల్ల 
చేయం నలశై రవమిక్రు (డు లోక మిత్రుడే ల 

శోశౌం, Dy ఆ, 5 5, 

చేల్లాడము = చల్చడము. “నీ. గండగొడ్డండ్లు గొంగ 
బ్లను జికిలిచల్లాడముల్ మైన చల్లాడములునులో 

బిల్లు. 3, ఆ. కళ. “సీ. నీలిచల్లాడంబు మేలి 

కాసె బిగించి. . కన్న. ళీ, ఆత, ౨౦౧ 

చేల్లానం జే అ. క్రి. (చల్చకొశకరు 1. ఊహ 

మిల్లు. కా .కద్భూరి ఛ్వాంత కళిందజూషటు 

పయఃశ్రారంబు జృంఖించి చల్లారం జేసెను వ్రేలి 

డిన్ , , .*"కవిజం 5, ఆ, ఇరా దశారాో, అ 

౧౦౨; Q, చల్ల :బవు+ (చూ. చల్చ నారు 

చేళ్తారమే = చల్లార్చు. (బ్రా) 
చేళ్ళార్చు. చే, స శ్రీః (చల్లారు. ఛో 

చల్లాకజేయు. (జౌ 

వేల్లు, జి, నం క్రీ (కం చల్లు) కేం సీళ్ళుమొ* చిలుక 

రించు. “డా. .,మాండిన జేమి చేనెదవు మంత్రపు 

సలు చస వచ్చు జే” డ్. జకందిం Dy ఆ. గాగ 

అర్లీ కస్తూరిముంగిళ్ల 6 గలయంపి గ76 జల్లీ,. 

విక్రం ౪౮, ఆ ౧౩౬; 2. పోయు. *క..,నిష్వు 

కలవయి 'న్నేయి చల్లుపోలిక మిజన్ఎ నీలా. 

౨ కో ౧౧౫ 5, పాజంచోయంం. “ర్ల ఉద 

భూమి చెవ్షరే నుమిసిన వీటికా చర్యితాదుల 

శ్ర 
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ఇత్తి చల్లి చల్లి” కనిక ౫, ఆ ౧౯; ఉ చేట్టపోరు. దే. వ. (చల్లుశోసోరుఎ) ఒకర్నిపెనొళరు 
(నువోసనమొొ పసరించంక్రేయు.. “సీ. తరి సీరుమొం చల్లుకొనట్క జలక్రీడ. (చూ. చట్టు 
దాల్పుపొక్క_టికమ్రి కవ్యనితావి యల్లి నష్ట పోరాడు) 

నలను జల్లి చల్లి.” నృసీం. ౧- ఆ. ౪* “టు... | చేల్టులాడు, జే, న ,క్రి- (చల్లులు+ఆదడు) (నీళ్లు 

చల్జకిగాలి చె, డా, వారి. ౧, ఆ. ౧౪౪. మొదలగునవి) చల్జుకొను. “కీ, జలధరాంభముం 

“త్తి, ,,వనుపువన్నెలు చల్పుకడానిగోడలున్.=” | గరుల్ చల్లులాడ.” స్వా, ౧ ఆ. శరం కళా, 

ఇందు. 3, ఆ. ౯ ర్. సెల్పడించు, స్పష్టవజచు. 2, ఆ. ౭0, ఆ Uy జల, కీడచేయు. ‘న 

“ద, 4, సరసక్ఫుదూ క్తులుక్ నలుక చవైడు అంబుజాకరనులం జల్జులాడం జనదులో భాగ, 

చూూప్పలుం గ్ల మొన్వన, రోరుణీసచేతనాంగము ౧౦ స్క_6. భూ, ఈ9౦0, 

..కదిర గి ఆ 3౧; 6. చానముచేయు. | చేల్లువెద దే. వి. (చల్లశేవెద! వి క్రనములు నడి కే 
“క్క ధనము సవరించిన ద యోజన మేమి గుప్పిడితో తీసి చల్లుట. “డా నైప్రుణిం జింద 

య పాత్మములకుం జల్లి ఇఆచుజే.ని, , భొర. Me న గ 'దామ్ర పక్ట్మీపరి 

శాం ౨ ఆ, 3౯౯. శుక ౪, ఆ. ౧౧౧; 7. లొ దర మణి (వ,కరంబులు దోంచి దక్షిణా, 
శావవనుండం నల్ల వెద! జల్ల జనించెనకాక, , ల 

ఆము, ౫, అం ౧౧౪ 

చేల = చలువ. 1. (చల్లదనము! కచ, .,శ్ాడి 

వోవపిచల్వలెంకిలో పారి. ఫీఠి ౬; 2. (చలువ 
జేసినవస్త్రను) “సీ.. ,చల్వపావడలం దుడువ” 
దళా. ౭, ఆ. ౨౭. 

చేల్యగని. దే. వి (చల(4గని) చందు (డు. ము 

దిక్తటులందు...*ఇందు. ౫ ఆ. ౧౦౫ వి. క్వ కీ ధనవళ్నతోవారుడు. జీవంజీవణీవంబు 
టట చూలాకాలారు.. వచ్చనివిల్కానికిమాను చల్వగని, “పారి ఈ] 

చేళ్లుకొను. దే, న. క్రి (చబ్జుాకొను. స్వార్టమును ఆ, ౪౭. 
చల్లు, వితేపించు. (చూ, చల్లుకొలుపు) బిల్వ డాల్టార = చలువడాల్ దొర- “చ, ,+చల్వడా, 

చెల్లుకొలుపు. చే స (క్రీ. (చల్లుకొను ఛా. ప్రే), ల్టారరతనంపుటుప్పగలో. , . అచ్చ. పీకి ౧. 
చల్జుకొనునట్టుచేయు “సీ. కమ్తుపుల్చాడిలోన | చేవల. బే, వి. కల్ణిచూలాలై యుండుటబే బిడ్డకుం 
దుమరం బాడించి చలువగొజ్జంగినీటం జల్లంకోలిపిల గలుగుకార్భషము. (వా ((్రాశుర్యు 

రాధికా. 3, ఆ, ౧౩౦. చేవలము. బే, వి వరవహాలో చెనిమిదవభ్గాగము. 

చేల్చుపోరాట. చే. వి (చల్లులాడు. థా జల క్రీడ వేవలవాండు. దే. వి, (చవల? వాడు సర్భిణీవా్త 

ఒకరివెనొకరు వీట్టమొ. చల్లుకొనుట. “ద్యి, కల| నంగతభాలుండు. ఆం. భా. ద్వి, ౧-౨౦. 

హించి వారికి క్రీ తరుణికిం గలశ, జలధిలోవలి | చ్రేపి, చే, వి, 1. రుచి, “చ. చవ్రలకుం బ్రేముడించు 

శ్రీడ చల్లుపోరాట” మృ. వి. క్కె ఆ. ౫౦. ననిశంబును నాలుక... భార. ఆర ౬, ఆ 

చేల్టుపోరాడు, దే. ఆ. వ్ర (చల్లుపోరుడాతడుు. ౧౨౨; శకి, “క. మాయలు జూదముతోడన, 

ఒకరినొకరు నీరుమొ- చల్లులాడు. “ఉ. వేడుక సోయెం గా కింక నిచటం చబొనణగనె యని 

నొక్క_రుండు శతవీర కమారులతోడ జల్లుపో, న్రుత్చాయకము లడ్డసూ శే, సీయాచవి లేదు 

రాడి జయించి. , భార. ఆది. ౫% ఆ. ౧౦. పొమ్లు నిలువక మామా” భార దో. ౧; ఆః 
“ఉఊ,,.వారిం జల్టుపో,రాడిరియోలలాడిరి లతాం ఐి౬ ౨. “క. జలంవిడి మనదివాం స ౦బులచవి 

గులు రాగరనైకమ్నలై.” రామా ౧, ఆఈ| సూవపంగవలయుం బోనిము రథంబు, , “భర 
౨౦౬, విరొ. గి ఆ ౧౬౩; ల. డేను “కీ క్రనుగల 

ఎక్కువగా వచి: కట చెల్లుకల్ణ లల్లి చొ లి 

మాటల: జలి, మెలమెల నిబు గుల సేయు 
య విడ 6 య ర 

చంద, ఏ, ౨; ఆ, ౨౯; రి. విత్తనములు చల్లు, 

వా చేనిలోవి తనాలు చకిగిఅ, కి. వ్యాపించు 
తీ ల లో 2 

క అలీ డీ కై 9 ఆ గీ. వల్ల కూమూల వలిపిరి చల్లు నిచటంోవివ, 

3, ఆ, ౭2.,“ఉ చల్లలో మేనివాసకలు చల్లగ 



వప 

వింటం జక్కపుయజవుల్ పుట్టించి, , వను, 3, 

ఆ ౫3. వాన ౨ ఆ, ౯౦; ఉం ఆశ, తీపి, 

“క పోర నకట స్రాణముచ9, గూరి తగవు 

మఆతురేనిం గులజులం ధీవల్, కూరు లనుమాట 

యేటీది.,.,*'వా౨. ఉ. ౭2, ఆ. ౨౦౦; ర. అను 

భవము. “గీ. తొంటిచని గని యివ్వడు దోంచి 
పాొండ్కు నుతులు రాజ్యంబు చేయుగం జూచు 

కలంచ, నాకు సీదీజునే,, భార. ఉద్యో. 3 

ఆ. 3౬౨ భర. శాం ౧35ఆ ౧౪౧; 6 

సౌఖ్యము. “క. నా కనక హ్రాసాదము, నాకొలువు 

విలాసినులును నాచుట్టములుక్, 'లేకన్న *ీమి 

కొంటు నీకామినియున్నం జాలు చెల్చంజవు 

లకున్.” ఉ. వారి, ౫ అ, ౨౧౦; ముత్య 

ములతూనిక. “సీ. చక్కెరమో విచ్చి చవులం 
'జేలించు నీము త్యాలకమ్మల ముద్దు లాండిలో నిజం 

౧, ఈ ౧౬ అము 6, ఆ. ౧౪౯; రీ. ముత్యము. 

“పీ, చవులతోం జెందొవపువులతో ననలుక్షుట్టు 
వులతోం జిలుక కూటువులతోడ,.” అచ్చ. ఆర 

౨౬* వను, ౨ ఆ. ౧౦౪; 9. గుజ్జపుంజూలుం 

జీ వాజినీనర్భంబు వాచపు ల్లు త్తెంపుతూనిక 

చవులు నాం దో౭చుచుండు.” ఆం. ఫా, 3, ఆ. 
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౬, ఆ ౨౧౪ వరావా, ౧౧, అ, ౮9; 8, 

పంచు, అనుభవిం చు. “సీం ఆశ్టేశవ్న త్తి రాజ్యము 

చవిగొన్నవా లేల యిత్తురు నీకు. బాలు 

నెపుము” భార. ఉద్యో, 9, ఆ. 9% కాశీం 

3, ఆ. ౨౦౬; 8. భుజించు, తిను, “గీ మునుపు 
మధురాన్నములు చవిగొనియెనేని”్ వి. పు, ఈ, 
ఆ. ౨౧౧; క, కోలు, పౌనమొవర్చు. “సీ, 
కొమ లేంజిగురాకు శమోవి వవిగొని యమృ 

కంబు నీరస మని తలంఠతుల” విక్రం క, అ. కరా? 

చేవిచేదుపులు, చే. ఏ. బ (చది చదువులు) శృంగార 

విద్యలు, “కం అవిరళముగ విశ్ణనహీధవుగుణ 

ములు పొగడుచోటం దద్దకమతియై, చెవి 
బెట్టుచు నొకముద్దియ, చవిచదువులు గజపఫుం 

గీరశాబంబులకున్.” కావ్యా. ౧) ఆ. ౧౦౬ 

చేవిచూచు. డే. న. క్రి* (చవిషాదూచు 1 రుచి 
చూచు. “ద్వి. తవిలి ఖండింపుచుం చా౭ ఇవి 

చూచి, చనియున్న అెర్బ్భభూంన ము దొచ్చం 

బెట్టి బన. ఏ, ఆ. ఒ౯్ర్ళ వం; 2, పానము ' 

చేయు, ఆస్వాదించు. “సీ. అధరంబు చనిచూపు 
మన్య మేమియు నొల్ల,..వెవం ౭, ఆ 

౧౭౬ దశ ౨ ఈ కీం౧ 

౬3; 10. లవణము. (వాం) వీణ. 1. ఇంపు. వేవిర ఇ చవిళ, ఆం, భా ద్వి ౧5. 

వియము. “చ మునివతి వచ్చి ఫూ పొన'గి జేవిం ఇ చిక. 

"మోదముతోడ భవత్సి) సాంగనక్కొ వినుతి 
యొనగ్పఃగా వినినవీసుల మాచనవి గానిమాటలక్, 

విన వలనెం గడా..ిపారి. ౧, ఆ ౧౫౨౮ 

భార ఉద్యో. 3, ఆ 3%; డై రుచ్యము, 

(శ్రా) 
చేవిలె. చే, ఏ 1. నాబట్లుడబ్బుజు. “ఆ, కాయ కూర 

కద్ద..,చపిలె లోని వెలలనరకు 'మ్రుచ్చిలినవాం 

డాజువకాము దండు. . *”విళ్ఞా. 

అయిదు ఆడ్డుగలః (వాం); ఏ. చవల. (బ్రా 

ప్రా జ? 2 

రుచికలది. “పీ. ఆయేటీసరీలంబు లమృశఫూరము (చూ. చవిలెవోవు) 
99 

కంటె: జపియని కో లునిర్జరగణా౦బి. వరొనా, వేవిలెపోవు, జీ. ఆ, శ్ర" (చవి లెశాపోవు.) నన్నగిల్థ ; 

౧౦, ఆ, ౧౧౯. ఆము. క, ఆ, ౧౮౯. 

వేదిక = చికి. “చ,,,పెడ్డిచవికం గదియం జని 

రూరుచుండిన న్ చంద్ర. ౫, ఆ ౧౨౦. 

వేవిక వై. వి, (సం, చతుష్కీ) చతుప్కోణమండ 
వము “చ ,,,మిక్కిలి పురలత్మ కొల్వుచనికం 
గొలువున్నగలిక శుభిస్థితిన్ కళా. ౧, ఆ. ౫. 
వార. ఈ, ఆ. ౭౮. 

కృశించు. (జా 

జేవు. చః పి (సం, చతుః) నాలుగు. (ఉదా. చపు 

వంచ) వణ. చతురృశ్ళము. (చూ, చపుడోలు) 
చేవుక, చే. విణ. (శ. చవుక త చవువక్కైం 1. 

తక్కువ, అధమము, “గీ, , .నాంటిపొందు, చవుక 
మైనట్టింిచ్చటం జనదు నిలువ.” ఆము. గ్య ఆ, 

వేవినొను, డే. నం శ్ర" (చవిశకొను) 1. రుచిచూచు. భావము. సాం. ని. నూనం ౨౪, 

“కీ ఏమి దాం జవిగొన్న వ్భాదయెశు కె మోవి చేవుకట్టులు. ద్వ. వి. బ. (చవుోకట్టులు ఈ చవు 

దోంయక యది మున్ను దోంపకుండె” కళా, క్కడి క చవుకళి, మం చవుక్కి_లి) ము-తెములు 
H—71 
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ముక్నపనది నాగు చేర్చే కట్టినపోంగులు, బండ్లు గం,గాళము కూడు నీరు చవుకారముః 
భరణములు. “లయగ్రాహిః బంగరపు: జెకు,.ల: జే విడియ*పు: శొక్కుతో, మెజల మోపు వీపున 

కెలంగుచవుకట్టులమెజుంగు , . .* రౌ. న ఒక) ఆ, నమర్చినజేవుగుజాని నెక్కి, , శుక. ప్రి, ఆం 

3౯ ఇట్టే! చవ్రకట్టు) “సీ. చెపుకమ్షలపట్టం, ౧౦౩. 
జశ్చకట్టు మేనినీలాలపేోయం జోన్ల శేలుగొలిపి ” | చేవుకాలిపీటం ద్వ. వి (చవుషాకాలుపాపీంటు 

చ్రైజ. a. ఆ, ళో. నాలుగ కాళ్ల పీంట. (క. ర 

చేవుకవడు. ద్వ. అ. క్రి (చవుకశేవడు) న్యూన చేవుకీ. చే. ఏ. (క. చవుక్కీ) వన్నుపుచ్చుకొను 
మగు, (చూ. చక్చకవజుచు.) చోటు. (శ. ర) 

చేవుకవజు చు. ద్య. న డీ" (చఫకనడు ఛా, చే చేవుకు. శే. వి, (త. చవుక్కు చేరుకోల. “వు, 

తమ్క_వపణ చు, న్యూనకనొందించు. “పీ, కస, చవ్చకులం గొట్టి చుం, .ఎసానందో. ౨, అ. ౨౪. 
మోమువన యొప్పునవ్యఫుళ్లాం భోేజిజలజవై రుల | చేశుకోచెస్టు. దే. వి (చవుకు-జెట్టు ) ఒకాకొకదేళ 

వృకఈము. (శర) మైనం జవుకవఆచు.” వరణం ఓ ఆ. ఏ8, 

శోస్రకము. చై* విణ, (నం, చతుష్క౦. క, చవుక. చేవుగంటి. డ్య. నిం (చన్చకంటి) ఇౌాకంటిం 

చేవుట = చొటు (చూ చాటు తు చుక్క) 1. చతుర్మశ్తుము. “గ్, చుట్టు 
వంచాది నెట్టించి కట్టె నందు, జవుకముగ చేవుటకొళ్లు దే. వి. పశ్వశ్ళంగముళ. (చూ. చొట 

కొమ్తు మూడువేతులచనిక యొకటి.” వైజ, ౧, అ. 
రా౭; దె నలుచదర మగుతంటళము. “ద్వి. అల  చే్యేటవరి. చే, ఏ. (దవుడుషావరి) ఒకజాతివరిపైరు* 

(చూ. చాటవరక్రి రుచుః దవసీయై ఉఆరుచెంది కశ్నెం జవుకమం 

దునిచి నొసల భూతివెట్టి” బస 9 , అ? జేవ్టటువ్వు, చే. వి. (చవుడుశఉవ్వు). బిడలవణము, 
చూ చాటువు 

కకం వం, 

చేవుకళి. ద్వ. ఏ. (చవషాకాట్ల్ర ఆండువారికోకల చేవుడు. చే. వి శూ. (క. చశ్చళు, త. నవుడుం 1. 
ఊవరమ్బి త్తి. ఆం. భా. ద్వి, ౫; 2. వాటి చే.ేతయందు నూలిపోఛలచేక చేర్చడినచచ్చా 

చేల. “గీ. అలవి యొజుయగక ఛా_ర్హరావ్ములు కపుటిల్లు, (శ, ర 

చేవుశళీంచు. ద్య. అ. శ్రీ మే ఆకు, కదలు, “క! కడం మము: బఆఅ చిన పొటులు మానసమునం 
ఇెవులరుద్రామపోంగులు చవుకళింవ.” స్యా. గి జివు,టం బెట్టిన విత్తుణ చంద ముంది, యంకురించక 

ఈ ౫౯ నీలా, ౨, ఆ. గం; 2 ఎసరు, “గీ. శాడిపోయె నంబుజాతు.” భారం ఉద్యో. 3, ఆ, 

౭౬. చూచి కా నందు నాపాన మాచరిందం ఏివిరి 
కతో్క్టుటరమ నకం జవుకళించె.” శరమ. 6, అ | జేళడోలి. ద్య. వి (చవు+డోల్సి అంభారి. (యాం 

చాడోేలి అరక 

చేవుడోలు. ద్య. వి (చవు4ాడోలు అంభారి. (చూ. 
చాడోలం. 

చే వ్రకలళింక, ద్వ వి, (చవుకళించు. భాం 1. చవ్చక 
లించుటు 2. అళ్వగతివిశేవము. (చూ. గాక 
భీంక 

చేన్రకళింప్ర. ద్య. వి. (చవుకళి:=చ ధా వాక 
లభించుట. (వాం 

చేవుకనేయు. దే. స, చాక సేయు (చూ చాక సేయు 
చేవుకాండిగుడియ. ద్వ వి. (చవుసాకాడి4ాగువియ 

నాలుగు ప్రక్కల తీనయినువదండము. (శర 

చ్రేఫుకారను, వై* వి (క. చవులుకార) చవ్చడు. 
“జి. వేగమె కోడికూంత యగ జేళలం జల్లి భుజించి 

చేవుతొ. వై, వి. చిన్న వల్లకి, (శ. ర 

చేపుతి, వై. పి. (నం, చతుర్ధి. కం చవుతి చతుర్ధి, 
నాల్దవతిథి “కీ కడియ శాత ,వగణధ్వంసంబు 

చష్టతిం బరచ్చి దృదర్శనస్రై కి, , వారి. యక్ 

౧౭౪. ఆం. భె ఎవం ౮౮. 

చేవుతు. డే. వి. ఒకవీధ మెనకుళ్లాయ. (చూ. చౌతు) 
చేవుదంతి. వై. వి (సం చతుర్ణంతః.) l. వరా 

వళేము. “క, చశ్చదంతి వియన్న దిలో, నవగావా 



"మొనర్చి, =, సా కి ఆ, ౨౭; డె, చళుర్జ ఏత, జం వి ధ్వని చే యుటయం దగు ననుకరణకు, 

దంతావళదూు, “కొ... కేదండంబుల్ చవ్రవంళు , (దాని శూ మ్రే డీకము బ్రా ae 

లాటందెలిపెక దండెలత్తిభూపాలిక5న్ * అమ, య ద్రువ. జాచాయని. చవ్వంంచుచు +౪ 
ళో, 6, ౧౫5, పండ తొ. వర్వ కోరాలి. పు. 

చేస్ఫుదరి, చె విం ప త్తనకాండ।స5ా పు (చూ, 

ఇచాదరి) 

చేపుదరికనము. నైైం ఏ. (చవుదరిశేకనము) గొవ్న 

| 

| 
| 

శవము, (చూ, చౌదరిశనము 
వేవ్రవనము: వై. వి (చవుశేపదము) 1. నాలుగు 

మూలలు. (చూ. ఛౌవదము); 2 గీతినిశేవను. 

చేపుప్రుటము. వై. వి (చపు+౫పుటమ్స్ర చొంటు, 

(చూ. చౌపుటను 
వేన్టరు, జే. వి రసము, రుచి, లతే. 

యొశవిఫ మెనరుచి అని, శా) 

చేవృులము. బే. ఏ. ఆర్ష ర్థరూవ్యము. ( (చూ, నాలా) 

చేవువంచే. ద్వ. వి,  చవుశేవుచు ) అయిదు. 
కాలరిపౌంజా వెక్కు.సపుటూర్పులజంట చ ఇక. 

కడలును జేవుడువడయగం” అచ్చ. యం, ౧౮౪. 

చేవువిధి. మి. వి, (చవుగాపీథి శృంశాటకము చతు 

వ్నథము. “చ,,.ఉక్క_టాకనం, చరణము 

మిజు బూన్నం గడసాలయనం జవువీధి ఇెల్వ 
గన్ ఖ్ ౧, అ. జరం 

చేపువష్టి వై + సిం (చవుగావష్ట్ర్ర) ఆజున నాలుగు. 

(చూ. చాషష్టి) 
చేవుసాల. వై. వి. (సం. చతుశ్శాలం = చవు+ా సాలు 

నడుమబయలుః ను నాలుగు ప్పక్క-లండు గట్టడ 

ములును గలయిల్డు, (శ రం ౫ 

చేవునీలి. వై. వి. (సం. చతురకీశిః ఎనుబదినాలుగు, 
“టా, .నోవ్యము లౌచవుసీతిబంధముల్.” సా, 
౨), అం 85, 

చేవ్వ. దే, వి, చులుకిన “ద్వి, ,.,మటునూయలాండు, 

జారి మూర లాకనియాడురూవంబు, చవ 

చేయక కన్న జగముఒలోక, wank. విష్ణుః 

ఉ. ర్క అ, (శ రు విణ, 1. రుచిలేసిది (వా 
ఈసీరు చన్వగా నున్నది); ఓ, నిస్సారము. (ఈ 

చేవ్వంచే, ద్వ. వి. (చవుేపంచ్చ అయిదు. (శః ర 

= 

శ 

హా, డే, ఆవ. నిందొరశక ము, వీ, “ద్వి, వై కౌయ 
థి 

లేమని చదువుచున్నా రుల జన, ఓ, ఈ ౧౮౬ 

ఎగర బ్ర, an మల్హబంధ విశేషము. (శ. ర వూ 

సాంగు. దే. అవ్య. (క. చాంచ్స 1. వే రతృధమలు 
హో చ్చంకలు చేయునపుడు నాడుమాట, “కం 

కులవతి *ం వేశ్రథరు లా త్తిలి సాంగు బళా 

యనంగ: చేరు డిగి,, వను. ౧, అ ౧౫౦. 

వంజితా. మహిమ. ౨౯౫ ఫొ, 2. చ్రశంసార్థ 

కను. (చూ. భాంగ రె) 

మాంగు గనె, చే, ఆవ్య, (చాంగు+కె.) ద్రశంసార్థకము? 

“షిష. చా మ జంగమసపావసం తాణ, చాంగుళె 

జంగను సమన సఖ ఎ త్తం” పండిశా. దీమా 

లత పాం 

వాదిని, జే, ఏ. (హాం: చాంద్నీ.) ఏళతెనమం+ 

గ్రుడ్డిక ౦టీకి మం చిగ ్ వ్సయద్దం చేల సరవినుడినెకు 

బల్ బొంది జీల.” వేణు, ౧౨. 

జూ కిలి, చే, వి బె. చంక “ద్వి. మే*కపిల్లలం దన 

బాశిట నిటీకి*”” బన. లె, ఆ ౧౧౨౨ వం 

“ద్వి, మూ(కలోగనన' చొచ్చి మునుముట్ట నందీ? 

జాశకిట నిడుకొని జడయారి యరుగ.” బండితాం 

మహివు. ౧౨౭ పొం 

చాంగ వై, వి. సం స్రవా) మోరటకో “గీ బాయ 
పురిం దాల్చి నారి గా సంశరించి*” కాళ, 3, 

©, ౧౫. అం భె ద్వి శరం 

చా_గంబడు. ద్వ, అ. శ్కీ* (చాక గావడు స్వార్థ 

మున) 1. కల సా చేప వ్రాలు 
“గి ధీర నురులింగ మనియెడుదివ్యపురుముం 

గాంచి యల్జంత నండీ చాగంబడి మై క్కి 

వెన్న, ౫౨, ఆ ౨౧౬; ర్త బాధక లుగునట్టు పడు 

సి శాళులం జేతులం గాెట్టశేలకు: జెజు లెక్కే 

లోయల: జూంగంబడియు , గీ, . .శాందిలీకు ల్రైరి 

నిరం ర ఈ 8౬, 

కాగల, దే. వి. నాళము. (ఈర) 

షా.గఅనొను. దే స క్రి. (చాశజశకొన్సు 1. 
"వగొట్ల్టు. నాగలి సాచుచు దిగిచి నాగర 

థాశ్యణ టావలిం గదకొ, శా౫అగొన్నం జక్కుగ 

+ ఈ వారి ఇ ఈ ఒర్కా 2 ఖండించు. 



ఇటీ 

క్యా 

“చ. మజకువం గత్తరించి మదనూనములం జుజి 

వుచ్చి మెచ్చు జాగజనొని కోభకామనుల 

గండడణించి, , ,”ఉ. వారి, ౪, ఆ. ౮౭. “ది. 

వాని నిన్నును బట్టి వడి నంట గట్టి; చంపి 

ఇవాయజనొని నదమదం బాడి” ద్వి, వరమ 

౪, అ, 500 పొ, ౧౫ వుం 

చా:గఆలాడు. దే న క్రి. (చాగజలుషా ఆడు) 
వధించు. ఆం. ఛో, తృ. ౧౨౨. 

చాలదు. ద్వ ఆః కీ * (చాణశిలక్ సావడు 

దండా కారముగా చేలైెం బడు. “క నలువురు 

బంట్లుం 'దానును, పలనుగం జని వేండి వెలుంగు 

వంగడపుంజా,బిలిం గాంచి దప్వులనె చాగిలంబడి 

యిట్లనియె, ,, “అచ్చ. యు. ఈ౭, 

చాలి. చే. వి, (చాణిలు. థా) నమస్కారము, 

సాం, నీ మాన, ౨ 

మా. గలింత. బే. వి. (చాలయిలు, థా) నమస్కారము 

“రగడ, కడం సంగమగా మ౦బందలి న3౩గమ 

సామికి జాంగిలింత లని” పహూంస, ౪, ఆ. 
౨౧ ౭. 

వాలు, దే, అ. శ్" 1. సాహాంగనవః స్కా_రము 

చేయు. “క. యోగ్నిప్రవరులు కపిలంండు, డ్రైగీవ 
వ్యుండు నభకుం జనుబెంచుటయు కా జాణిలి 

నరనాయకుం డు భ్యాగతవూజనము చేసి వలి"కెం 

చ్రీలిన్. ” వరాహా ౧, ఆ ౧౨. wah క. 

2. దండాకారముగావడు, “క. రంజలి 

యంజలిచేసి ధరం జాంిలి మ్రొక్కి. నిలిచి...” 
రామా, ౫ ఆ. 350౧ వి నమస్కారము 

“గీ, చిన్ని పువు మోడ్పు జోహారు, కొల్పు చానిల్లు 
య్రొక్కు మొగుపు జోవోరు, , ,దండము పేట్ట 
౩1, దేంక మౌన, ౪౭, 

జాం. దే. క్, మ, సాష్టాంగనమస్కారము 

చేయు. “ఫీ. + -దు ర్వాసోమునీంద్రుుండు వచ్చిన 

ఇదురుకొని సనం భ)మస్వాంతు: డై చాలి. 
వరావా, ౭, అ, ౯౭; 2. దండాకారముగా 

వ్రాలు. “కం ధరం జాలి 'మ్ర క్కి దశకం 

ధరుడు, . "నిర్వ 3, ఆ. ఇరా, ఆము, ౬, ఆ 
౧౮; ర దీరమగు, ఫపొడవన. “సీ. భాలిన 

శాఖ లాకాచక్కముల కొలందులు చార వెట్రంగం 

ళోలచుదానిలో భార విరా ౧, అ ౧౬.౨: 

1118 వాదు 

ఫీను, రో, ఆ. ౨౭ అవ్య. l. వేకృధరుల "హెచ్చ 

రికవదము., “ట్, ,..చాంగు బలి వంటే నకీబులు 

మ్రోయ tae స్వా. గి ఆ. కోయ ర్త, శం 

సారకము. “గీ. చాఫువలరాజునగ ర్వంబుం బాపు 

రూపు చాంగు నేరాజుకళలమిం చాయ శేఖ” 
విజ. ౨, అ, 23. పాండు: ౧, ఆ, ౧౧౭. 

చాగుబడికిలు. చే. వి బ. (చాయ థాం సాష్టాంగ 
వందనములు, సూూజిలు. *మంజులగతిరగడ, ,, 

శార్దస్వామికిం జాంగుబడికె లని” వాంసన, ఈ, 
౧ 

ఆ. ౨౧౦. (శ్రా + పాం 

షాంగుర. దే. అవ్య. (చాయ ర అహం 
“ద్వి. ఇ్రాంగురె యిం, ది యజయ అ గా 

విష్ణుః పూ. 3, అ (శారు) శుక ౧, ఈ 

ఇట్టే: వాంగ నే. “శా, చాంగ లే 

స్ఫురితమున్ . , =” 'చంద్ర, ౧)'ఆ. ౧౨౭. 

కాయే. డే. నం క్ర" గజాల. భా చే (క 

చాచు 1. చాజేయుం,దీర్ల ముచేయ. “పీ 

లేచి సీల్లుచు బార చాచెచేనియుం జక్ర వాళా 
చళేంద్ర మన్వలికి వీగు ఊఉ రా. 9 ఆ 

౧౦౬. స్ ౧, అ, ౧౮౮౫2. వయః, త్రయో 

గించుః “చం,,,సంగరంబనం బగవారు పేర్ని 

పొరిపుచ్చిక పువురలకోల సా(తుకే,”” భార 

సౌ ౨, ఆ. ౬౦. భెర రో: ౨, ఆ. ౧౪౯; 

లీ. నిలుపు, “కం అంగుష్టము 1 నిల "మోవి షృకంగు 

నీపెం జూపు సాంచి, ల స్వా, ౬ అ ౨౧; 

4. ముందుకు పోంజేయు. “గీ. తమ్రిపూ(జాలి 

పునుక కంచము సాంచిడిట్రతనమున బిచ్చము 

దేప యనుచు, ..” పూర, ౫, ఆ. ౧౬ 

ఇపాందుు దే. స క్రీ" (ఈ భాద్దు) కే. అజులం 

దియు,రా-చుు “చ. తలవెలుం గొక్కల్రొద్ద 

నిజధామము లెన్నయగ వేయు మా వెలుం,గనిశముం 
బర్వు భావము లనంతము మా కని హర్మ్యసం 

చయం,బున మణం లవ్వరంబున నభోమణిధా 

మము దాల్చి పోవనీ,మని రవిం జూంద ెత్తెనన 

నంబర మంది వెలుంగు స్మద్రు,చిక్ =” కు. సం 

2, ఆ, ౧౧౧;. 2. (బొట్టు మొ తాల్బ్న్బు,ధరించు. 

“క, తనవంటిపిల్లసికయే,శనకుంబలెం దులసి సేర్లు 

అరా. 

తనపలెనే చాణగినలిరనామము,.,” వైజు 

ర, అ, గాదె, అస్: ౨ అ ౨౮ నః 1, 
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నల్జనిబొట్టు "పెట్టుకొను దృవ్యవిశేషము. “సీ, + | హాయటేట్టు. చే. ఏ. (హాం చుట్టు పాయయొక్క 
ఇవాందునం తిలకంబు సంతరించి” వార, ౫, ఆ. 

3౭0 2. గృవోదులఅలంకారమున కుపయోగించు 

వస్తువు, ' సీ. వటుహీరములె చాలుం చాలనున్న 
"వెంునర్చ శక్రాశ్శనూలె బాలం జాడు పూయ,” 

వను, ౫, ఆ. ౭౧. “&. నంకువముదంబునుం 

బునుంగుః కొందును గస్తురియుం ఫుటంబులం, 

బంకమువేసీ యిం డ్లలికి...” కాళీ. ఏ, అ, ౫; 

తే. కాలునపుడు కజ్ఞయొక్క రండ వకొననుండి 
ద్రవించు ద్రవ్యము, (చూ. కజ్రైచాందు) వీ.వలు 
చన. “సీ. మూల్డుబెమ్ధులత్ోడ ముదుక గాకుం 
డం జాందు 'సేసిననల్ల జారు గాంచి” వారం 

లి అ. ౧౨౧ 

కి దయ చుకొ చెడికటను . 

(వాః== తుంగ పొంద ఈంఠచాంవు; 2. వడవల 
తెరచాయం “క. కలముమైః గీలించి గాలి కెత్తిన 
చాకవోలె మిన్నంతయు బూరటిళ్లై” భార 

ఉద్యో. ర్క, ఆ, ౧౧౬, దశ. ౧౦, ఆ ౬9; 

ర. చేంచలు వట్టుట కభయోగించు సాధనము," 

“వ, ,పచ్చవిలుకు నెచ్చరించుముచ్చెకంట్ల నిడు 

వాలుజాపులచాయపలం దగిలినట్టు లట్టట్టు గదల 

ఉజేరక,..” టై. ౨ ఆ. ౯౭ బం, చిక్తూ, 

(శ. ర I) 

వాపకట్ల్టు. చే. వి (హాం+కట్టు బాంచవజపు 
వంటిపఆజపు. (శ. రణ) విణ, 1. చేలవట్టము. “గీ 

అపుడు నిగ్నేష్టీతంబులై వాయము లవనిం జాం 
కట్టుగం బడియి,, , "భార విరా, రీ ఆ ౧౭౨. 

కాళ 6, అ. ౮౨; 2 సాష్టాంగము, ను. 

కనియంతంతన 'హీంయపక ట్టుగ నమస్కారంబు 

లర్చించి లో,చనగోళంబుల నీరు చమ. 

సాం, బో. సి ఆ. ౨౨౭. 

చుట్టవంటిచుట్టు- “పీ, జగతీకలం బెల్లం జొంచ 

చుట్టుగం జుట్టి యుకమూల చాంచగా నుర్చ 

హీించు.” దళొ. 3, ఆ, ౧౦౮. ఉం. రా, ౨ 

ఆ. ౧౩. 

చా:వట్టు. దే, ఏ. (చా పశఆట్ట్రు వలుచని పెద్ద 
అట్టు. “వీ పలుచగా వండినవలి పెంపుంజాంవట్లు 

పెసరవవ్వులతోో డం బెనంచి వెనంచి.” 

ఆం ౧౨౦. ఆము. $y ఆం ౬&౦: 

సె, క్) 
జా 

జంయలండి, చే. వి (కందాబండి చాంతో 
గూడు ఏర్పణీ చిన శకటము, ది కొల్గారుబండ్హును 

గుపవ్పముబండ్లు, స్ ల్లైినలందు నక్కా నుచాంయ 

బండ్లు.” దిష్టి. భాగ. Dy సం. ఏం పొం 

షపా-వజాయి. చే, వి. బె. (చాయవషతాయ్స చావ 

వలే నుండుజాయో, ఆం. భా, ద్వి. ఒవ్రీర 

షాంపు, చే. స. శ్రీ," దిర్ర ముంచే వం, ఐనాంచు. క్యా 

. వా స్తం బుద్దలిం జాపి** ౪ మైనం ౧, ఆ 

౭౭. నిం l. ప్రసారము, షవాంచుటం ya 

పొదలం దూతిన నీంటెచాంపుల వెడలి.” 

అము. ఇ, ఆ. ౭౮); 2. చై ద వ్రముంపొడుగు. “కీ 

మూంపులు పాండుపుళ్రై చాంపుంబక్కందనంబుం 

గలిగి జేదోయి యస్దలిక సూప్ హారి, ఫూ 

కష. ఈ ౧౭౭. ఆం. భా, ద్వి. ౧౫౨; 3. 

దీర్థాతరము. “క, చెలులు తలకట్టులాచాం పులు 

మె ల్వ్వెశ్వములు,... అప్పు. ౩3, ఆ ర ఢీ 
కలిసీ 'ననినబట్టలజత, (వా, పంశెలచాయప్రు విణ 

దీర ము, పొడఫు, “వ, = , చిత్రవర్డ్మ కంబళంబుల 

డంబు విడంబించుచొంపు లగువీపులరూపుల చేప్పు 

దనరుచిణుత పులులు ను. చ బంధ. "అరా డాం 

కహ్ాకలం జే. వ్, బట్ట లుదికి చీసించునొకానెళజూాతిం 

(శ. రః శా వా 

పాంపకట్టువడు. ద్వ. అ, క్రి. (చాంచకట్టుగావడు. చాక లపిట్ట. ద్య. వి (చాకేల+సిట్ర భరద్వాజము, 
ఇాంవకట్టుగాంబడు. ఆనీ గంధదం ళా వళకెర్ణ ఏటిరింత. (శ. ర 

మారుతగతిం గాంతా రములు చాంపకట్టు వడగ.” | హాకలి, చే. వి (చాకలషల రజకుండు చాకల 

భార. విరా, 35, ఈ ౧౫౬ “ఆ.,,,చాయకట్టు వాడు, (శర) 

వడియె సామజమలు” భార ఖీమ్య, ౨ అ పాకి, చే. వి. చాకలవా(డు, “సీ సష్రాణముగ రొచి 
౧౬౫ చాకీచేం శై కొన్నపటవిశేవవాలు  నీబ్బములు 

పఫంవగద్ద, ద్వ. వి, (చాయవశగద్ద్ర కుండేళ్షను బట్రెడి గాయ” సాంబో. ౧ ఆ ౧౨౨ ఫాగం ౧౦, 
యొుకజారి గ్ర ద్దు తా శ, ర స్యాం, ఫూ ౧౨౬౧. 
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క్! 
కాకిత. దే. ఏ. (చాకి+శడ) లన “సీ బ్పిలిలేని| చానవు మాను. ద్వ. ని. (దానముగా మాచ) కల్చ 

మాని ఐదాక్రిళ కిచ్చి, 4. 

ఆం. భౌ, ద్వి ౧౦౮ 

భో. ఈ, ఆ, ౧౫ 

మ్. చే. ఏ. (చాకి4బాన) 1. వాకలివాని జాము. కః 
ను (బ్రో డ్ బాలక్రీ డావిశేవము. "సీ 

as జాకి బానరర్ణ కరందు బెబ్బులి 

తిత్తొల్తు రబ్బురవుష”” చను. 3 ఆ, ౧౧౦; రి. 

పక్షీ విశేషము, (ట్రా, శ. ర) 

చాకిమూట. దే. ఏ. (చాకిశామూట) చాకలి ఉదు 

కుటన్హై కొంపోవుబట్టలమూట. అ. ఎంద(బోదు 
పన్న bas బొడలన్న ఒజాకమాటగన్న ౧ 

షా. స్ట యబవాచెన ఎన్బాం ఈ, చాణపసోని, 

(వా); 2 చాల క్రీ డాని శేననూ. “వ, దోపిట్ల 

UTR వాంస 3, ఆ 

౧౮౬ 

వః. చే, ఏ, (హింం చాకరి పరిచర్య సేవ అ. 
భా. ద్వి. ౨౮౮ విణ. పరిచారకుండు, హ్. 

వాకీటిచాకిరు 6 మ్రుశి,రాక 

సానంపో, ౨, ఆ. 3ర౮ ఫొ. 

చాకిశేవు. దే. ఏ. (శాక్శాశేఫ్రు నద్యాదులకడ 

చాకలివారు బట్ట లదుకుచోటు. “గీ, తత్ర, 
పొటున కదికిన పేర లాజబ్బుచాకిరే వ్రులగము లయ 
నశలదిశలు, ఆము. ౨, ఈ ౬ 

కాకి వాండు. డే. వి, (చాకి? వాడు చాకలివాండు. 

“అ. చాకివా(డు కోశ చీకాకుషడం చేస్కీమయిల( 

బుచ్చి మంచినుడ. పుం జేయు” వేమన ౨, ఆ, 
లల. 

హోరీల, చే, వి. భోజనపా త్రము! ంచము. “సీ 

తెళె చారివాణంబు శలిగకంచనము కట్ట ఇాకీ 
లనంగం గంచంబు దనరు. ఆం. భె, ది. లర రః 

(చాకీ. అని, క్రొ. శం రృ 
వూగకాయడు. ద్య. వి (బాగమ+కాడు కులే 

రుడు. “చ, చోగకొని బూచులపోరం దోలి 

తిన్,..” అచ్చ యు కలగి వీణ, తా 

నీలుడు) వదా న్యు(డుః (శ, ర టా 

పాగపుంకెట్ట,, ద్య. ది. (చాగమ+శెట్ట్ర కల్చవృత 
ము. “పీ. మనసే యీరై దుక్రొమ్తుడు లజానపుం 

_ జెట్టప్రావుటెత్తులు ఫ్రై త్తతావు లీని” అచ్చం 
నుర గణ. 

బెటీంగింవ, ,” 

వృతశ్షము 

దంట...” 

, చాశపునమూన్ ము బ్బలిం చన 

చుబంఫ, ౨౧౬ వసు గె ఆఅ. ౯౭, 

మ్ (సం, "ట్ర స్ట్ కీ కై, బా 

ఇచెనము చఊఈకవి. క్రీ శెంటియంం చదాంతి ముం 

జాగంబు భోగుబు, ౪ భార. విరా, ౧, ఆ, 

డా౭. ద్వా. ౫, ఆ ఏ౬. 

మౌాగరకనము. వై. ని, (చాగముషారతనము) చింతా 
మణీ, (శ. ర 

వాగరాడి. జీ. వి. గాడిదగడవళీఆ.. ఛా. ద్వి, అ 

పాని, పై. విణ, (నం. త్యాగి, చాగము?₹ఇ) వదా 

న్యుండు. “జా, చాగులు పుణ్యభాగులంను శాశ్వత 

రాగులు...” భా. రా, కిష్కిం. ౫౯౦, ద్య, 

౧, ఆ. ౭౨, 

చాగించే. చే, 

పోనిచ్చు. 

కాగింపడు 

ర (తాను ధా ప్రే) 1 
* యాగములు దిన చకికొనుం 

చైత్యుం డనురసంఘంజున కున్,” 

భెగ ఓ న్కం, ౧౦౩; 2. జరిగించు. “క, 
యాగము విధ్యు _క్టమం76, జాగింపుము , , జై. 

౫, ఆ. ౧౩౪. 

షాను, చే, అం క్ర" 1. వెడలుసోవు, “మ శసుక 

త శ్రకళత్ర,నేశ్ర జలవర్షావేళ నీకీ ర్రివాంనము 
కొ, ంచన్ఫుటి తా ఐ కొంబక నుషిం జాగంగ,,. 

అము ౫ అ. ౨౫౧ వైష, క, అ ౧౨౯ 2 

బయలుచేయి. “గీ. గ్రీవ్య్మకాలంబు మతత్తిలి శేకు 

లాడే,..చాగం బథమాంబువులకున్నై వాత 

కంబు, లనంగ , , కావ్యా. ఇ అ, ౧౩౧; 9 

తిరుగు, వర్యటించు, చదు పనజజూ గాట్ల "వెం పున 

నవారణ ఘాగరమృగావణల్ ధరక్ ,,..చని 
నభుదిక్కు.లక్” గలయ జాని, ++ రుక్తాం, వె ఆం 

కె ఓ. పాయి, ప్రవహించు. “గీ, గర్భమండపిం 
గడిగినకల(కజలము, లని జాతొట్టినిండ కాలు 

వెగం జాగ్వి గుడి వెడలివచ్చు,.,అము, ఇ ఈ వ 

శివ రా, ళో, అ. ౪౦; ర్. జరుగు. “సీ, అంత 

రాయము లేక నయము వచ్చుట యెట్లు సత్కి) 
యయాగంబు ఇాగు బెట్టు” జై ౧,అ ౧౦౫ 

పి శకం. ర, ఆ ౧౬౮; 0, “మొదలుపెట్టు. 

“ను. wa మంవయగం జాగా నుష్టగ 

ములు, , 4 దశా ౧; ఆ ౧౭౬. వరమ, 1,౪, 

న 
ళ 

న్నే 



ర 
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౧౫౯; 7. ఏర్పడు. “కీ చరి పూటి వేశ్వేఆ జొటుందనంబుకు "లేశ యుండ... వేం వంచ 

ఇంతి శాగి, కాకీ లి, ఆ ౧౭౮౫ 8, యత్నించు. ౧, అ: ౧౮. 

“రగడ, మానుమాముకుంబోంకబో చెల మబు పమ | పాపుచేయు. ద్య, స. క్రి. (చాటుశే చేయం మజుం 
రు వేశ్తస్థలం బగం జాన జానగుననలంం నోయ:గం గువఆదు. “షీ a న జేమి చక, చాకులం 
జాని జాగిపుడే ఫలంబగు *” పక్షి. 3, బోలు పౌలిండ్లమెకుసలం ఆ మలువడియె.” 

ఆ కం, | శ్రీడా. ౯. దశా. ౨, అ, ౧౯౫% 

పాచి. జే, ఏ. స్తవము, “సీ ల. పాలిండ్లు బాచి స ప జే, ఏ. (చాటుబోటులంగా బొవ) 
చప చన్ను..,ఆం. భె ద్వి, ౧౩౨౭. సాం) చాటుమాటుగాం దిరుగుజారకామినులకు బావ - 

నీ. మానం, ౧౯. చంద్రుండు. చేంక. చేవ. ౧౩౨. 

చాటడుగుమొన, దే. వి మల్జబంధవిశేషము వాంస, చౌటువడు ద్య. అ. శృీ* (చాటు4వడు) మజుంగు 

౧) ఈ. అ0౦0౬ చబంధ, ౭రాం వడు, “గీ, అనుచు: ీ,యదూతికలం గూడి 

పాటించే, చే. 5, శ్రీ" (చాటు. ధా, ప్రే) 1: దోూడుకొనంగం బలుకు లవి చాటువడి వించుం 

డవ్వు మున్నగునవి వాయించి వీషయ "మెల్ల రకం బకులులోన్కి తుకతుకలు డించి...ి కవిక ఈ, 

చెలుపు, చాటంజేయం, “శా. వాటించె న్ననువంశ ఆ. ౧౪౭. 

వర్థను"డు వళ్ళ మోణి నందంద ఫఘుంటాడక'ంశారవంు  షొటువ, చే. ఏ. 1. శ్ర నతి చృనిద్ధి. “కీ చాటు 

దుందుఖిధ్వని ముం గూడన్ ,..”శాశీ. గ్య ఆ. వకు నెహ్యునప్టిటి ల గ్ర భల్లా. ౧, ఆ 
౨౭౨. రం, రా, కిష్టం ౨౨౩ పొ. ౭ వం:2 (శ. ర) వక్క. రా; ఆ, ౧౦౮ 4, దృష్టాంతము, 

'తెలియంజేయు, ప్రకటించు. (బ్రా వా ఉదాన్భాతి. “సీ ప చాబున యనంనే నుచానార 
చాటింపు. డే, పి, a ఛా Sts పక ₹౨బు , , + ఆం. భా చః ౧౧౩. 

టించుట. (ట్రా వా) | పౌబువడు = చాటువడు. “క. తురగములు నీరు 
పాటు. జే న. క్రి, 1. డవ్వమున్నగునవి వాయించి) గొను నవ్యగరమాను చేతెంచె మనము చాటుడడు 

శేకలుచేయుడు.. లోకులకు. దెలియంకేయు. |. దము...”తై. ౨, ఆ ౯. 
“శ్వా వీటకొ వీభుల నెల్ల నేశు:ంగల వై విసా | చూడి. శే వి (క చాడి. త. సాడ్రి కొండెముం 
ఫఘంటాధ్వవిం. కాటం బంపుండా.., శారు, విరా. “క క్రీ డెజులరు మే లెటు:ంగరుు చాడికిం కేవిం 

గ ఆ. 4ళల నీలా ౨ ఆ ౭౦; 2, ఎల గెలు శ్తేర్హు రజక... వేం పంచే ౧ ఆ. 3. 

Ws చత్తు రని శక్కునుల కెల్ల జాటి వప్పె, గా శుక. ౨, ఆ. 332౭. 

భార. ఆది. ఇ ఆ. కంక. భార శాం. ౪, అ. | జొడికత్తె. చే. విణ. (చాడీషాకత్తె) కొండెములు 

౧౫౭; 8. 'వెల్లడించు, చ్రకటించు, బౌ, వాం చెహ్పూనది. “క్స్ సాయసీకోయిల. చంపెడుపెను 

వి 1. మయింగస, వ్యవధానము , ర బోయ సంకరిం చిన నెమిచాకిక త్త.” కలం. శః 

వాటున వర్థల్లుపదభిరమున-” హర, ఈ, అ XX. 

౧౧; 2. లేద సావు. “ కం, కేన బొటున పాకికాండు. చే. వణ, Ee శొండె 

భయపడెడి రానుచం ద్ర న కనియెన్,” మొ ములు నెహువాండు. “సీ, చాడికాం డగువాంయ 

రా. బాల. ౫౧. ఆం. భె వ్ర, 8౬ విణ, సటలెర్ల బోధించు నందుల కొరులవై నలుగ 

చాటైనది. “ద, ,ద్రావిడీ స్తన గతిం జేటగాక ae నీవి, రో౬. 

యరచా a చొక్కపుం, జము జీ, చే, వి, (హిం. న. నాడి (శ. ర 

వం బోలి, వేం. వంచ ౧, ఈ ౧౮౫ | హాడీకోరు. డే. ఏ. చాశీలుచెపుచా:డు. (శ్రా 

కూటుందనము. ద్వా విం (చాటుశాతనము.) సప్త కొడీనొట్టు. జే. ఏణ. (చాడీశనొట్టు) చావ్హాండు 
త్వము, మబజుంగసు “చ, ,,అరచాటననాంధవ| (ఈ ర్త 
ధూటిచొక్క పుం, జరుంగవం. బోలి లేటయును | జౌకుపు, జే, వి, విధము. (శ ర 



జను 

జా ప్ప. బే. ఏ, విధము, రీతి. “ద. బిసరువావ త్రలగ్న 

జళచిందువు ఇాడ్నున, ౪” ఛార శాం, ౬, తః 

౨౦౯. నైష, 8, ఈ ౧౭. 

కాకనీి ఇ హసాకాని, (శ. ర ఆమ, ,9 ఆ, ౯౭ 

జా శతాని. జే, వి (క. చాతౌని, ఈ ఛాత్తాణి 

చైక్షవము తావలంబి యగు నొకశజారివా(డు. 

ఉదా: తొనీవాండు, 

వాకు. జే. స క్రి. (ఈ చాత్ర 1. భరించు, 

"తోలు. “గ్ల సాకుగువడియంబులును బబ్బి 

వరుణ బేడ, లురుతరాచ్యుతవూబో బక రణ పేటి 

కలుశ్కు జోతిన ఛాతనికలము బలసి, విధిని షే 

ధము అెజింి చే మధుర కరం” అము, ౨, ఈ 

౯౭ బస ౧౦ ఆ 3౮ ఇం; 2, సమర్పించు, 

“గీ, రత్నవోరంబుసాలు నిర్యక్న సిద్ధ, కొ స్తుభో 

దర్చిరఖిరామకంధరునకు పాండు. ౧, ఆ. ౨౧. 

రామా. ఇ ఆ, ౧౨౦. 

పాదర, దే. ఏ. వ స్త్ర వశేవము. “రగడ చాదరలం 

“పైరిణంలం చక్క నికచోయీలు.” నాంసు ౫, ఆ. 

ఏ౬. (ప్రబంధ. ౬౦౫ 

షాను బే వి ఆడుది, “ద్రు,కవిలంబికము, ., 

డ్రావది సంభృతశోకయై; చనియిః జుట్టపు" 

జానలం జుట్టి రాన్ ౨ భార స్తీ" ౧) ఆ ౧౧౯ 

ఆం. భోం దిరి ౧౦౪. 

జానకి. చే. వి కలయంపి, ఆం. భాం ద్వి. ౨౨. 

కావరువు, బే వి, (బావువరువు చావునకు తెగిం 

చినవరువు, “క. ఆణీములకి చావరువు వాలీ 

యల్లటు వడియెన్. స్వా. ఈ, ఆ. సిం 

కాబీడ్డ, చే. ఏ. (చావు+బిడ్డ) కడుపులోనే చచ్చి 
ఫుట్టినబిడ్డ- “ద. మును వెల చేగియుం దినికి 

ఇ్రాబిడ్డం, గనీనచందం బయ్యె...” బస. ౭, అ. 

CY Ye) జుం 

జే*మ. వై. వీ, (నం, శ్యామా. క. చాకు. క. చామి 
యువతి. ఆం. భా ద్వి. ౧౦౪; 2. భార్య, ద్వి. 

సకలటంధులం బాసీ సకలంబుం చాస్కీ చికితాట 

పుల కే. చామతోం గూడి. ద్వి, నల. ౧౩ ఆ. 

౧౩౨౬ వం; ర. ఒళవిధమైనవడవ (శర); 4 

ఒక జాతిదుంప (వాయ) బ (నం. శ్యామాకః త, 

సామె నన్యవిశేషముం “సీ, ,,కొజ్జిలు చామలం 

+౪ వాంసః క ఆ ౧౨౪. న్ 

1122 దయ 

చానుగడ్డ. జే. ఏ. (చాకుశగడ్డ.) బాొమనుంప్క ఒక 

జాతిదు3ప. (బా? వాం) 

కా పన, వై విణ (నం* శ్యామలమ్) 1. నల్లనిది. 

“గీ, చానువమెజబుంగుతిరుమేని సామికానలో 

ప్రబంధ.౧క౯; డ్డి, ఆప: చ్చీనివెం (వాం ది, 1, 

ననుఫు; 2. ఆవంబచ్చ. సాం, ని, స్థా ౬౦. 

జామునచాయ. వ్రై* వి, 

అకుంబచ్చ. ఆం. భౌ వః 

వర్షము, నలుపు “స్కీ సీలమేసుముజాలు డీలు 
సేయగ  జాలుమెయింగసంజబామనభవాయ మేని 

తోడ.” స్వా. ౬, అ. ౧౦౨. 

హా మనము = 'పానునం “గ, చానునపు మేని మొగులు 

పైసంజ కెంపు” రామా. 3, ఆ. ౫౧. 

బాయ. వై. వి. (నం. ఛాయా. ఈ ఛాశుమ్) 1, 

వర్ణము రంగు. “క, మాసి నభోమణి నక్కలు, 

గాను కలయంగ డెనలకు బలుసాయల్ , 

శీనెన్, ,,” భార. విరా, ర్క ఆ. ౮౬; కాంతి, 

దీప్తి, “మ ధ్యాక్కఅ. సదవమరళరచెందుశంఖనిభ్ 

"మైనచా యయం. గలుగు, మొద విది. ,*భోర 

ఆది. ౭, ఆ. ౯౮ అం. భా (ప్ర. ౮౦; డ్డ 

విధము, రీతి. “డా. పున్న ముచందురుండు పొడు 
పున్మ లచక్కి_ వసించియాన్న చాయన్న వరక్న పీకి 

గొలంవై. బళ వైభవ "మొప్ప నున్నెడన్* చం, 

రా. ౨, ఈ ౫౭; 8, త్రోవ; దారి. “సీ, చద 

'లేజు చవహించువాయ యం త్తరియించి, * 

నైవ. ౭, అ. 3౭. కానీ 3, ఆ. ౧౨౧ 4 

దగ్గజి, 

(చావునశిచాయ) 1. 

వ ౧౦౮; 2, క్ల 

నమొషము. “సీ,.,.పొన్నచాయనె 
యున్న సన్న జాజుల చెన్ను వన్ని మోజే.” దభా 

ఏ, ఆ రొ చం, రా, ౪, ఆ. ౬కి; 5 వైపు, 

దిక్కు... “క,..చన దిచ్చట నుండ నొండు 

బాయకుం జనులడే.” వి. పు. ౭, ఆ. ౧౦౩. టా 

రా. ఏ, ఆ. ౨౧౭; 6. సన్లలము, పృ దేశము, 

Wn) ఆక వృంపుటనంటి మూ:కనడిచాయక్ 

మించుషన్నీ టిశే, ఇావాళికా దిలకించి ... 
ఉం రా, ర ఈ ౧౬౬ 7. పోలిక, “డా...ని 

క్కుము6 దం డ్రైచచా య కలక నలు ధన్యలుగా 

వనుంధరన్. వను. 3 ఆ, ౧౧౩౨. కువల. ఈ ఈ 

౧౫౫. ఈ వేళ, సమయము. “సీ, కన్ని గేదణి 

"కేకు కమ్మతా వులు వెలయింకు నొకొక చాయ 
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నింపు కాయం దళొం ౨ అ ర£ి౯ాం 9. జూడ. జూ యవొటుం ద్ద వం (చాయిశానవాటు) i. కోన 

“క బాయలుగా వినుము కథల నంకేవంబుక్.” 

ఏ. పు. 3౩ ఆ. ౧౯. 10. సూర్యనిభార్య. “సీ, 
కమలాప్త్రు వెళువెంటం గనకాది, వబగొను 
బాయభ్రూంబో(డిమెచాయ యనంగ ఖాను, 3 
ఆ. (శ. ర పారి, పీరి. ౨౪. 11. వ సీబింబము. 
ఆం. భా. ద్వి, ౩౦౨. 12. సీడ. “ను. తోొలుకం 

దీర్ణమలై పౌరిం గృశములై, తోంచుం బ్రభా 
తంపుంజ్రాయలుపోలెన్ ,,.” మల్లం నీతి, ఈగ 

దశా, ౧, ఆ ౨౭౦; 18. తిన్న౭దనము, సూటి. 

“గీ, ,.శునకపుచ్భంబు కడంగివంక యొ త్తినం 

జాూయకు వచ్చు నెట్లు.” నా, పంచ. ౧, ఆ, 

sev; 114, ఒకానొక స్త్రీ రాగము, “నీ, ఇన్ను 

డయుం కాయయను గౌళ ,, ౪? ద,బంధం ౯ 

15. అగ్యావ దేశము. “ఉా...నర్నల6 జాయలం 

బలుకసై కుచె...” పూరి. ఇ, ఆ రారా. 

జాయగోను. (బాయ4గోను) చిజుకపులి. “గీ, 
వాయసోసులకం టె: గేనరులకంతే.” వార ౭, 

అ. ప (ప్రాంత వ్రతిపాం “శరభవమృగముల 

కంటె, త్ సతి, పూ) 

చాయతెక్క_చెట్టు. (పాయ+చెక్క_+చెట్టు) రంగు 
వేయుట కువయు_క్ట మైనఒ శానొకచెట్టు. (శర ) 

కాయవట్టి. ద్వ+ వి. (చాయ+వట్రి) ఛాయా 

పు క్రుండు_కని. “క, వసుమతి వేయిపొదమాలనా 

నికిం బుజ్రిన చాయవట్టికిన్ , వినవిస గాదు కా 

లొకటి.,.” నెష, 3, ఆ. ౭౨: 

చాయవసుపు. ద్వ. వి. (చాయఢావనుపు) కాంతి 
కలిగిన ఒకరకపు వనుపు. (వాం) 

చాయెనిమిటి. ద్య. వి (చాయగా పెళిమిటి) 

సూర్యుండుం “గ్ బాయ వెనిమిటి జముతండ్రి 

జగముకన్ను =” ఆం భా, ప, రాద, 
కాయమగండు, దృ. వ (చాయగామగండు) 

సూర్యుడు. “చ, జగములు శంక వే కొల రం 

జాయమగండును చేట దష్నశే.” అచ్చం ఆర. 

ళోర్రా ఇట్లే: చాయ'వెలందచిమకండు, వేంక. దేవ.౧ ౨. 

బడు “పీ అంకరాయము లనంఖ్యములం గన్న 

శ్రైడి సందేవాములు చెక్కు, చాయవాజిో 
శివరొ. 3, ఆ ౭౧; 2. నరివడు, “మం శక 

కూర్వం బగువిళ్వ మోవహానకళా శోభావిజేషంబు 

సృమ్మతి నూహింపంగం జాయవాజుటయు , , 
వెప, 3, ఆ. (కోలం 

పయ వెన్నెల, ద్య. వి, (జాయశ్గావెన్నెల) వండు 
వెన్నల, “గీ చాయవెన్నెల కంతీపు సేయు 
కరణి.” పాండు. ౧, అ ౧౫% 

కారు యం, జే. న శ్రీ (క. సాజు)-చీపురుంగట్ట 

యడుగుతో నుజకీచినకళ్ల మును-ఊోడ్ను. (శ, ర) 
వై. ఏ. (నం, సొరక చా, త తు. సాటు) 1 

మిరియములు లోనగు నంభారముబుచేర్చి 
కా౭చిన చింకవంటిరస ము, “ఊఉ, తారని 

యొల్పుంబచ్వును ఖఘృతంబును దియ్యనీ పూయ 

నంబులున్, జూరులు6 బిండివంటలంను , += వారేం 

9, ఆ. 3౧. గాధేయో. ౨, ఆ 30; 2 

నున్న ముకలినీనకల్లు, (శ. ర) 
కాజ, యు. దే. వి (ఈ చాజ. క చార్తై) 1 

రేఖ. “చ గిరిజ యురో జదుగ్ధములం కేవల 

జాజి గోలి బోజ్జపైె, వజదలు వాజుచాజి 

లహీవల్ణభ వారము జోండుకోండెగామెజయల 

ప్రబంధ. లో; 2, పులియుక్క.రంగవంటి 

రంగు. ఆం. ఖా. ద్వి. ౮౨. వై, వి: (సం, 'చారకఎ 

ద్రీయాలకూకీ. “సీ. ఆండ్ర చందన మేపె 
దాసాన మెజ్జదాసానము చిందుగ వాటి 

జొన్న” వాంసన ర్క ఆ ౧౧. 

బాజకంద ద్వ. వి. (చాజఢేకంద) విండాలుపుశీ* 
(శ. ర ఇది తియ్యగనుండును. చలువచేయును. 

శ్రా 
చాజవప్పు. ద్య: వి. (చాజశవప్ప ద్రియాలపుం 

లవ్వు. “అ. ఒక్కయొజుకుజేందు నక్కకొమ్మను 

నిల్టీ,గోఆజంబు జున్ను. జాఆవప్వ.” స్వా. ఈ, 

ఆ, ౧౦ 

కషాయ వాటులు, ద్వ వి బం (చాయ వాటులు ఎ కూజబియ్యము. దః విః (కాజగాబి య్యము. నాఆ 

అన్యాపదేశము గాం బలురకోముడులు. “గీ, బాయ 

వాటులం సన్నలం గాయక ములంలో కాళ, ళీ, ఆ. 

వెం. 

HI—72 

వపు “ఉ.,,మద్దవాము చేరిన బెట్టితి నింత 

'తేశిముంచే రెడ చాజబియ్యమాను, , ౪” భో. 

౬ ఈ .-౨౫ర్మా 
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కొజమామిడి = చాజకంద (బ్లా, 

కొజమోను. చే. ఏ, (బాజి$ామోను) ఒకజాతి చేంపం 

“నీ ,ముచ్చంగి బేడి జెల్ల వాటి మో కం” 

జన, ర్క ఈ ౧౮౪౭. 

చాజలమెకము. ద్వ వి, (ఛాజలశా మెకము) పెద్ద 

పులి, (ఈ రు 
కూజలవసన్నె మెకము. ద్వ. వ (చాజంవన్నే 

మెకము.) పెద్దపులి. “సీ, కాంచనచేలంబు గె 
నొక్కటి గప్పె నొకటి చఛాజలపన్నెమెశము 

తోలు” చరావా., ౫% ఈ గి౧౮ా. 

కాజీక దే. ఏ (చాజిఇకల 1. శేఖ, “గీ. వచ్చి 
గుండిజొచ్చి యాశ్వనేశ్వరులి నిర్మ,లాంగ 
మేజటికి: జాటీశలమయ్యొ నకటి కాళ 3, ఆ. 

౯; 2, వ్యాఘ)వర్ణ ము. ఆం భా, ద్వి, రా౨; 

3. ఒకానొకరకపుచొట్టు. “సీ, జవ్వాజి నొనటి! 
ఇవొంకీక?ాం దీర్చి, పొర్వ ర, ఆ. ౧౯౮ 

ఆం. భాం దిగ. ౧౬౦. 

సవం దే. అవ్య. (దు. మిక్కిలి. (వృ త్తియందు 
ఇదు/శలోవము) “జ్ఞా, చెందముళ్, సాలం 

గొతుక మంద,.. వారి. వూ, ౬, ఆ, ౧౪౪, 

శవ, ౨, ఆ, రోం, “శా... చాలం జాల నొసంగు 

భూజకులకున్ , . కుచేల. ౧, ఆ. ౨ 

కూలమి* చే. వి, (చాలు, థా అరమర్థశ. గద 

తమియించువారి6 గని చాలని వెట్టుదురు. .. 

భార ఉద్యో. ౨; ఆ, 6౦, భో, రా, యు, 

౨౧౫; 2, అనర్హత “క నీచము లయ్యెడివరు 
లకు, చాచాలమి యొఖళిలి, , *” భార. విరా. ౧, 

ఆ. ౧౨౮ 

జాలించే. దే, న శ్రీ" (బాల ధా. షే) నమర్థుం 

డని తెలిసి L. నిలుపు, “వ...ధనంజయం నికి, 

బ్రతివీరుంగా మనము కట్టం జాలించితిమి. , ౪” 
భార. కరం ౨, అ ౨౨ ఫోరం కర్ణ ఏ, ఆ. 

ఎరా డి. సరివడుట్టుచేయు. “క. కాంకనవుండు 

రేజోదుర్థాంతుండై నావెలుంగు ధక కెల్లను 

జ్యాలింతు నిను: డస్ట్రైైవోసాఎతమునకుం జనిన 

జీని... ఫొరం భ్్మం ౧, అ ౧౬౮ 8 

ముగించు. “క , ,,అలము సాలించి కొంద అనల 

జనంగన్* భార, వీరా, ౫్వ ఆ ౬.9. భార. 

భస్మ, ౨ ఈ ౩3౪౯: కీ క్యజిం చు, కనే సత్యంబు 

0 
ఇ్ర్రాలిరి 

వలుకుట జరులం చాలించిరి...” వరానా, 8, 

ఆ. 3౧. “గీ కందు$ం బేల యా చాలిక 

రాచి.” వసు, ఇ, ఆ, రాక, 

వారిక. చే, ఏ. (చాలు. థా సామర్థ్యము, wa 

నాలా వెలీంగినునంకేకి. చాలిక నీఫొదవెచే0 

జకవర కదుమేలు,..” వారి, డ. ౧, ల, ౧౧౬ 

ఆం, థొ. ద్వ. ౧౯౧, 

హూం, జే, ©, శ్రీ (క తం సాలు) l. సమర్ధ మగు, 

“గీ, కగవుమై పేచా3కా ఛర్మములకు, చెల్ల: కాలి 
వర్ష్హించితి: దల్లి విశుము, భార. విరా, ౧, ఆ 

30౧౬ భారం ఆపి, ౬) ఆ ౧౧౬; 2. నరివకు, 

“ఉం ఓలి నృహాస్థథర్యముల నుండెడువానికి 

గ్రాన రానముల్ , బాం గల్లి.” భో. ౨, 

ఆ. ౮౯. భార విశా ౧) ఆ. ౨౧౯; 9, సమాన 

నుగ “క. అనిలడాగకు: జూలండె శా,తన యుండు 

స pe కర్ణం 5, అ. 3; ఉ, (కృ) 

పొందు, “చ, సరసపునవ్వులక్ కేనిని సాలని 

చుంబనగుంఫనంబులన్ ++” సా, 3, ఆ, ౧౫౦. 

దశా. ౧, అ, ౨౬౧; ర. అంగీకరించు. “శొ,,, 

సీ రామారర్నము 'కానకూడ దనినక రాం జాల 

నీ చోటికిన్ ఎ హార. ౨, ఆ. ౫౭. భెర. కాం, 

౧) ఆ. ౨౨; 6. అనుకూలము. వా, ఆయనకు 

గ్రవాచారము చాలక బాధలు పడుచు న్నాం, 
7. ఫూ ర్షియగు. “ఊఉ. యోనగననూధి చాలి నృవ 

యోగికుల్ళాగృణి యంత దివ్యకాంతాగమన 

ప్రయోజనము నార్త చెటీంగి, +.” కవిక, క 
ఆ. ౯౧; నీ. అర్హ్యమగు.- “ఆ. సభల వి స్తల్లి 

శల్య్యాదికము లైన, నాల్జువగ్వముల వినంగం 

జాలి” భార ఆది ౧ ఈ ౫౧. అవ్య, (ద్ర 

వలదు, (దీని ఆ మ్రేడితము వాలు చాలు 

ఇాల్చాలం) “క. చాలుక గారాకు మేవీ 

చంప ప్రజలన్ ౮) ఆము, 2, ఆ. 3౨ కుసలః 

౧, అ, రజ “శ చాలుం కొలు గవిశ్వముల్. 

నిలుచు జే సక్యంబు వరించుచో.” కాళ, శ, 

గిం, “ఊ...చాల్ ,చాలును వ్రేశ్చీసందులను 

జాణె.నువారలు లే రిటెష్టరున్*”” సా. క, ఈ 

౬రా పి, మః సమృద్ది. “డఫ చాలును లేక 

యి చెనంటి జాలింబడం బని యీమిజెవ్వమా” 

భోం ౨్క ఆధా 2 వరుస, “గీ, మృదుల 
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చాలు 

బవనాహాలి నొకింత గదలియాడ్షు, వల్ణవముమాటు 

నను దోంచు మొల్ల మొగ్గ, క్రల్వ గతి. బలర్య-బడీ 

మోవిచాటున? డు నింలివ వల్వరుస 

కన లతకు ప్రభం ౨ ఈ ౭౬; 3 

సమూసహాము. “నీ, చల్ కలుగ లోవల 
సోకి యన్యోన్యన్రా క్యారవవ నా_ప్రిం బొట్ట 

నించో కవల ౧) అ, ౯౫ శుక, ౧, ఆ, 

5౭% 4. చాంగేటి చాలు, ఆం. ఫె ద్వి. ౨౨ 3. 

ఆం. సం. నానా, ౨౪; 5, (హం. సాత్) 1. 

సంవత్సరము (శ్రా. వా); 2, సంవత్సరాంకమః. 
“పీ రాజియు 'సపక్సరాంకంబు లాంగలవ పద్ధతి 

బాలం నాం జరంయగుచుండు.” ఆం. భా, తృ, 

౬౩౨. 

చాలుకొను. దే. అ. క్కి, (చాలకొనుఎ వరుసగా 

చేర్పడు. “పీ బలంనింత చిజుక మొద్దలు చాలు 

కొని యున్న వనమాలిక లటంచు వలపు నించు.” 

ముకుంద. _9, ఆ. ౧౩౨౨: 

నలుపు, దే. వి, 1. వరుస పంక్షి *గీ,,, మొన 

ల్లలవలు'చాలుపును దన రెం గన్నియలమిన్నకు 

..సీలాం ౧, ఆ. ౮౮౫: 28. నమూహము, 
గుంపు, “క. వేలుపుచాలుపు రా...” అచ్చ. భా, 

3, ఆ. ౫౫ పొ; 8, చై ”"ల్యము. “వ, ., అనేక 

చ వాండసవాన్రంబులక్ గలప్రాణు కల్ల నొక్క 

వరి చఇజ తెంచి నిల్చిన నొక్కయ౦కణంబునళుక్ 

జాలి రనంజాలువాలుపు గలిగి, ,.ఉ రా, ౮, 

ఆ. 3౧౩. 

కలు పేరింటివూ(బోండి. జే. ఏ. (చాల పేరు? 

ఫూబోండిం సీతాదేవి. “గీ, నెకబాసం 

చేణీనట్టి) బాలం పేరింటిభూంచోండి నోలిం 

గూడి యం ఏ, ఆ. ౨౭. 

షాలుబడి. చే. ఏ. (చాలుశాబడ్సి శక్తి (ఈ ర 

చాల మానిసి. ద్వ. విణ. (చాల. మానిసి l. సమ 

ర్థండుం “వ, ,,ఆభిమన్యుండు బ్రా పదేయు లు 

వారందజుం జొల మానునుల, , .””ఫార ఫ్, 

౧, అ, ౧౭౪. భార, విరా, ర్క అ, ౨౨౧; 2, 

ముఖ్యుండు, చ, ధానుండు, “కీ తనయులును 

దాము రావఠలెి ననుచుం జాలు, మానునులు 

దశరథరాజమాళితోడ . , .” దళొ, 8, ఆఅ, ౧. 
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వాలుమాసీ, చే, విణ, ots ఆం. భా, కృ. 

చాలువట్టు. దే. స క్రి. (చాలు+పట్ట్రు దున్ను. 
గచ అలఘుజగద్ది గ ప పవ భుటాంకుశకొరన 

భాంకుర్మాగ్సలాం, గఆముల మున్ను కీ వనుర 

ఘస్త రవైరిభుజాంతరాళజాం, గలనుహిం జాలు 

పట్టి గ్రమైదునెత్తురు సీరువెట్టి...” 
పొందడు, ౨, ఆః, “౯. 

పయి 

కాలువాండు. చే, విణ, (బాలం వాడు. ౧ శక్తుడు, 

నవరుండు “చు, ఇ, త్తిజం గొకఇబాలంవాని 

బలుఆర్పునం గాక ఫొసంగ నేర్చునే” భార 

ఉద్యో. ఈ, ఆ ౧౪9. 

చాలువాజు. డే. అం డ్రి * (చాలు పాొటు సమృద్ధ 

మస “క మొలచి కలలె త్తి నికుచు, నలలికే 
గతిం జాలునాణే స సస్యము లధి పా భాగం. ౧౦ 

స్య6= నూ. గిం 

చూలెడు కాడు. దే, విణ. (చాలెడుషావాయు) నమ 

ర్జు. డు. “ఊఉ, చాకెడువా(డ వెన్నండును జావును 

శేటును బొందవు, ..”వారి, ప్రూ. ౯, ఈ ౧౫౭, 

చాలెత్తు. దే. ఏ. (చాల ఎత్తు దున్ను+ “సీ అతం 

'డేలుచున్నట్టి యామచానగరంబు చాలెత్తి నుణీ 
యామదాలు "వేసి రామ, ౨౮౧. 

హూల్పడు. ద్వ అ. డి (చాల +వడు వరుసయగు. 

“చ, చరణవాతిన్ లతాతరులు సాల్పడీ జర్టరి 

శంబులై 444” ఫార, ఆది, ఇ, ఆ. ౨౦౪. 

చాల్బు = చాలుపు. 1. (వరున) గ్ దట్టంపు 

మిన్వా(కతరలగచాలర్పునం దేలు లెలిపుల్లు బురద 

సోతులకుం జను” సీలా, ౨, ఈ ౭౬; ది, 

(సమూహము) “సీ. తెలిమొల్ల మొస్టచాల్పులు 
తలంబ్రైల్ గగ, రసికు అ, అఆ ౧౪; 8. 

వైశాల్యము) వృ . రక్కు_నులజణే(డు 'వెక్క 

సంబ్రై చాల్బు గలవేల్చులనెలవు దశతీయంజొచ్చి 

భగం రా సుం రళో౭. 

షాల్చు లేర్ట్య దొర. చే, విః (చాల్చు"- లేరులు పదొరు 

డశరథుండు, “గీ, ,వార్కలరిగి రిముల కిమ్మల 

నంకచాల్ను, లేర దొరవ్రేల్మి ఇతర గడ శేర్చి 
యన్న.” అచ్చ. చాల, ఈల. 

జూల్ప్చేరింటిమగువు జే. ఏ. సీతాదేవి. “సీ, మజవెం 
జాల్చేరింటి వగునవ నేలిన వేల్పు, , య గ 

అం రేం 
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పాల్వడు = చాల్పడు, “క,,,కంకేధరు ల గ్రభూరి మాలి చు = బొ ర్మ (ఈం చాళియు 

బలం బేేన్పడ వాయగజభటతతి స్కాల్యడి వడి | షాళిుము, 
మె గండి మిట్టివడ రభనసమునన్.” కు, నం, 

౧౧, ఆ, చిరరాః 

వానఃహోొచు. జే, స క్రీ" (చావక చూచు 

చంపు. “గీ,,,నిశు ఛా _ర్హరాక్ట్య్ర లాండె, నీవు 

వారల నొండెుు జావయంజాడ, వలయు టవ్వు 

డెటుంగవే..4”భార, శాం. ౧, ఆ, ౧౨౦. 

చావడి. దే, ఏ, (క. కు, చావడి, క. సావటి) 1. 
నడవ, “చ, ,.వొదటిబావడి ముందర సందడించ 

కాళు ళు ఆఅ. ౧౫౮ా 2 మండపము. 

“సీ, తోటలు నజకినదొడ్డవావడికం టె ననఘమై 
కగచంచటరుంగు మేలు” రామలిం. 3. సా, 

౨ అ. ౧౯౦; ఈ కొలువుకూటము. “క. అన 

రాదు గాని తక్కిన, మను జేంద్రు,లచొప్వు 

గాదు మనచావడిలో, ననయిము ెవ్వరిం జా దిన 

.* వరమ 3, ఆ ౬౦; ఢీ, శాల, (ఉదా: 
ఎెడ్డ చావడి. ట్రా) వణ. నగరసంబంధమైనది, 
వీథిలోనిది. ఊదా: చావడిమాటలు. ( చా) 

చవి. దే. అవ్య, చ్చు. దివ్వునట్టు, “ద్వి. చావి 
మాధ్యందినశాఖ నిరాల్య, మేవ యంచును,,,” 
వండితా. దీకూ. ౯ పు. 

చావు. దే. వ. (క. తు. సావు త మ చాఫ్ఫ్ర 
మరణము. ఆం, భా, ద్వి. ౨౨౫ 

వూవ్చకల, దే వి. (బావుఢేకేల) మరణముసమోపిం 
చిన వేళ. “గీ, చావుకల నైన నించుక సత్య వాక్య 
ముగ్గడింపర నీ వన్న నూరకుండె. భే, ౫ ఆ, 
కె రేం 

మావు తెలివి, దే. వి (చావు తెలివి నురణకాల 
మందం గలుగు తెలివి, (వాం 

జే. ఏ. 1. నాట్య నద్ధతులలో నొకటి, 
(చూ. చాశెన్సు; 2. వంద నాద్యుపవారము! 
“ద్వి, .ఎట్లైెడంజాలియం బిప్పించి,, పండితా, 
మహిమ ౧౭౯ స్ట. 

వం భి. చే. వి, కేం గలిలాఘవము? డి, మల్జబంధవిే 

వము. “వ, ..గొండ్లి పగిఢవించునట్టువులునుం 
బోలెం జాశెలు చూపి” ఉం వం, కీ ఆ, 

౨౫౬ (రెండిటికి నుదావారణమఃం 

కష్రాళివుం, బే, వి, నాట్యవద్ధతుఅ భే నొకటి, “ది 

ఛ్రవరముల్ చాళెమల్ బయకముల్ మెటిసీ 

రమణి: బంఛచాసీ "పేరణి యాడువారుో 

పండితా. పర్వ, ఈ3౫ ఫు, 

వే 
చుం 

జు సో న జన్ ‘tt 
దు. | శర్తర్థక్మవ,ర్యయము. డా 

థర, దార వృటిం చుచు నున్న దాయక, , క్రీ డాం 

AA చివరా, ౨, డికి &౭; 2, భూత కాల 

సూచకను. “క, ,వీ-ఫుగ, ధ్రియిచుచు వచ్చె 

బక్షీ తతుఖం నుతింవస్*” భార. కరం ౨ అం 

రాం; లె. భవిష్య త్కా సూ చకను'. “క ఈదు 

మ్కర ౦ బింతయు, చేస చెలెడల దీని ఇెజీం 
pa 0 

గించుచు చే చేదవిహితవిధిని యడిక్, చ్వాదళ 

సంవక్సర ప, ఈము చరియింతున్ మార్క ౧, 
ww చ ఆ. ౧౪౦; ఓ. కొన్ని థ తుళ్చలసా వచ్చు పెర 

గార్భకవ్రక్యయము. (అడంచూ. వెలంవబుచు 

మొ) అన్య. చుము. చుఃదు, వీనిలు _క్తరూపము 
(ఇ3 చపృసీద్ధి నిశ్చయము నుంన్నగువానిని చెలు 

పున.) “కం మాయమ్లానను నీవే, రాయలవై , +,” 
శర్మా జొ, ఆ, ౧౬౧ 

చు, 
(ea 

శో ఓ 

చావుబిడ్డ. చే. వి, (చావు బిడ్డ) కడుపులోజీ చచ్చి | చేంగు. చే. వ. (శ చుంగు, త చుంకు “చ 
పుట్టెడు బిడ్డ, (జా) 

బావుకిట్ట. ద్వం వి. (చావ +పిట్ట్ర తీతువు. ( చా) 
పాళి, దే, వి. 1. విధము, రీతి, “డి. 'శ్రాలుచుం 

డెడి మత్తగంధగజంబు బాళి నిల్బండి యానభ్ధ 
నీరీక్షీంచి” భండిళా. మహిమ ౨ళో౯ పొ; డి, 
కొండెము, చేరము. “రగడ, సలి తదీయ భావ 

సొరిది బసిండిదువ్యలు వచంగులు శ్రేవల జాజి 

*44”*వి నం ౨, ఆ, ౧౭౫౨ కవల, ౨, అజ; 

ద, కచ్చు. “నీ పాటలానిలము లార్బ(గం దపొ 

రహుజుంగు లలరుందొవికి మూగ నళులం బోయ” 

ఆము. క్కి అ. ౭౫% “రీ. చదినూలు చుంగల 

"పొగ జుట్టి” చ లీ కి, ౨, ఈ ౬౧ 

జము వీసాళి సాళిం జెళ్వందామ్లు” వరావాః 9,| బేంగుడు. దే, ని, నిలువ యగు చిల్లర ద్రవ్యము: (శం 
అ. కొల ర త్ర 
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చేంగలునాటు. దే, అః క్రీ" (చుంగుణు+₹పాజు)) నట్టు తలమాందం గలంగు వ్యాధివిశేష ము, (శరం); 

మడకలంగా నుందు. “క. గంధక ఫూసిన కె వడి, 2. చుంచు. అం, భాం ద్వి రజ, 

నంద మగజొము తెజసి యజచట్టపయిక్ ; | జిండెలుకు దే, వి (చుండుషాఎలుక). చుంచు, 
గుందనపుటంచు దువ్వటి, నుందరి యొక్క ర్త 

గల చుంగనలునాజన్ ల” చంద్రా. కా ఆ. ౧ 

చుంచు. యు. దే. వి. (క. చుంచు) 1. కిల్లజోట్లు. 

“క చం చెనుగుం బాలుద్రావు ము,దం చికముగ 

ననుండు బాలు ద్రావి జన నితో జాం చెదుగ 

దనుచు లీక్వాచుంచుండై యతండు చుంచు 

జూపు నళేంద్రా” భాగ ౧౦, స్కం, ఫూ. 
ళోం౯ రామా. ర, అ. ౯. 2, జుట్టు, సీగం ఆం. 

భా. దిష్టి ౧౦౬; రె. సింవాము గుజ్జము మున్నగు 

వానిమెడజూాలు. “మ, పులితో ల్కా- సెల నంట 

దోంపినపి డెంబుల్ నూలిళైాంచావళంబులు బల్ 

సింగ పుజాంచుదండక డియంబుల్ ,.. సాం ౧ 

ఆ. ౬౫౨. “సీ, ,,ఊవై శృవంబుచుం నొెడీసీ 

వట్టి చరాల్న ణెగిఏ యొక్కువ్మజీ జప వారు” 

రంగా, ౧; అ, ౬౨. ఈ నెమిలిజుట్టు, ఆం, భా. 
ద్వి, ౯౬; క (నం, చుచుందరీ. క. చుంచు 
శంపెలుక, భొర అను. ర్క ఆ, ౨౬౫. ఆం. ఫొ 

ద్వి ౮౬ విణ వసిది, లే:కది. “డా. ఆక్క_ట 

కోసలక్షీతివరాత్ష జ కొనకక న్నముద్దు లేం, జక్కని 

చుంచురాకొమరుం జందురు లెక్కడ... 
రామా ర్క, ఆ. ౯ (చుంచురాకొమరు.డు = 

వసీవాండగు రాజకు మారు (ను. 

చుంచుకట్డ. దే. వి (చుంచు+కుజ్జి) బసిచాలు(డు. 
“డ్, ఇ ల్లాకళట్టునం గడచి యేం జేరని 

చుంచుకుజ్ఞలన్ అచ్చ. బాల. ౧౦5 ఇటే: 

చుంచుబాలుందు. (బ్రాం) 
చేంచేమిద్ధా. ద్వ. వి (దుంచుగామి నై. గోపురము 

వలె పొడవ్రగా గట్టినకట్టడము (శ ఈ కట్టడ 

మునకు ముందుఫెగమం దుండుమి బె టౌ) 

చేంచే జాయి. డే. ఏ. (దుంచుశాతాయింఎ ఇంటికవ్వన 
కుషయోగించెడీవలక తాయి. (శ. ర (బ్ర 

చుండించే. జీ. ఆ. శ్రీ” (చుండు, థా. చే) ఎడం 

జేయ, శుష్కి_ంవంకేయు. (కా 

చేందు. దే, అ. క్రి. ఆకులు లోనగునది వాడు, 

శుష్కించు. (ఈ ర్క ఇబ) ఏ. 1. ఉప్పు చజిచీ 

కంచెలుక. (శ. ఈ తా 

చుండాథ. జే. వి బు. (చుండుపతాట్ట్రు చాల 

శ్రీ డావిశేషము. “కీ అకయాకలు ఛం డ్ర 
లొటలం చుండాళ్ల.. వాంన, 5, ఆ, ౧౪౬ 

చేంయి దే. వి. నివు గాని కాలినపాత్ర,లు గాని 

నీటీనంపర్య్కమువలన వేయుధ్వని కనుకరణము, 

(దీనియా మ్రేడితము చుంయిచుంయిి ద్వి. ఆల 

వార్థిజలము చుంయన నింకం కోల ద్వి. 

వారిశ్చ. ఫూ. ౨౨౪౫. వం, ఆము. ౧ క ౮౨ 
OU జ్యో గొ, సీ. చప్పరించువెదుట్ల సట లుబ్బి దహాస్ని 
చొంగవయెం జడి చుంయచుంయి మనంగ” స్వాం 

ళ్ జ, ౧2౭. 

చుండు. వై. క్రిం ని. (యాడుండు. అముదానిలు ఫు 

మరూవము.) సృసీద్ధి విధి నిశ్చయములను 

చెల్బును. “ఊఉ. ఏ జనకాత జక దశరభీక్వం.కో 
డలరాముభార్యం జుూండోజశులార యడ్డువడరో 
నురలార, 4” భా రాయు, రోం. “కొం 

'జేవత్తాకోటుల్ మేదిని నున్నం దచన్నగుంజు డో 
=” కాకీ ౫్వి ఆ, ౨౭౦. “కం కొండికబాలిక 
యెజుంగదు,నుండీ యొంతయును ముగుదసుండీ 
=,” వీర ౧, ఆ, ౨౦౫ 

మేక్క్ల. చః టైం (నం. శకః.) 1. శుక్రుండ . 

“ఊం చుక్క యొకింక నిక్కి బలసూదనుదిక్కు_న 

రాయుచుండుటన్*” ,కీ జా. ౫౧; 2 నక Ww 
(కము: “ఊం చుపులు తోడతోడం దలచూపం 

దొడంగె,..” భార విరా. ౨) ఆ. 3౧౯; 8 
బొట్టు, తిలకము. కీ కమ్తకస్తురిలిలకము దిద్దు 

నొకకేళ నొక్కకేళ జవాడిచుక. యుంచు”” 

నుదంతా. ౧, ఆ, ౧౭. ఆం భంది. ౧౬౦; 

ఢీ, రెండవరకపువస్తువు, మొదటిరకమకంటే 
నాణెను కేగ్గినవస్తుపు. “చ, జలరువాగంధివీనుల 

జసల్ నవసంఖ్య నదేమి లెక్క_నున్, చెలియన 
ఖాంకురాళి నెలచేడియ-సెకముం దాను జుక్కు 

నున్* విజ, ౧, ఆ. 3౭; రీ. నీరు లోనగువాని 

బిందువు. (పహొలావాలము) “చ .ివుని 

నా_స్టసకోరునా మెక్కి. చుక్కుంగన్.” వార క 
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అ. ఇరా 6. గర్తు; తఠము, “వ, ,,దక్కితి వని | మేక్క_లతెకువు. దృ. వి. (చుక్కలుగా తెదప్ప్రు 
చురుక్కునం జూక్క_ లేర్పడ నొక్కుచు.,.” 
రాధా, ౧. ఆ, ౯౬; 7. (స చుక్రః). ఆము 
చేకసము. ఆం, భె. ద్వి, ఇరా. 

తా రావభము, ఆకాకమను. “క... చుక్కల తెకు 

వున వేసంజుక్క గనుంగొననయ్యున్ .” అచ్చ 

అయోం ౨౭. 

చుక్క కాండం ద్వ వి (చుక్క కాండ) మాగాణి చుక్కల త్రోవ డ్య. వి. (చుక్కల: గా త్రోవ) 

పొలములలో 

(బ్రా. శ, ర 

చుక్క_కార. ద్వ+*వి, మళ్ళ విశేషము. (ద్ర. శ ర 

చుక్కకూర. ద్వ ఏ. (చుక్కకూర ఒకజాతి 
కూరమొక్క * (శ. ర వాం 

చుక్క_చేరు. ద్వ ని, (చుక్క చేవ 1, చుక్కల 
చాలు; 2. నుదుట వ్రేలునట్లు తలపై శిలప్రుగొను 
స్త్రీభూహివిశేమము. “సీ ముగవకొప్వు నభంబు: 
'దెగడ నికోవంపఫుంజుక్క వేరు భఘటించె సుదతి 

యోర్తు” వను. ౫ ఆ, ౧౧౬ (రెండర్గ ముల 
కిది యుదావారణము 

మొలచెకి యొక జాలి మొకం 

మేక్క తొలు వేల్చుగొంగ, ద్వ వి, (చుక్కతో లు 

"వేల్పుచాగొంగు) కుసూరఫ్య్వామిం వేంకః చేవ, ౭ 

చేక్క_నుద టీపిట్ట- ద్వ. ఏ. (చుక్క నుదురు పిట్ట.) 
గరుడండు. వేంక, దేవ. ౨౦. 

చుక్కపిల్లం చైం ని. (చుక్క +-కిల్ల మత్స వప 

వము, (బొ. శ రు 
చెక్కపిల్లి. వై. వి. (చుక్క_పిల్లి) _ చుక్కలు గల 

ల్లి (త్రై) | 
మేక్కబొ ట్టు ద్వ, విం (చుక్క చో ట్టు చుక్క_వలే 

నండెడిభొట్లు. “వీ ఒనరలగా గాటుకయును 

జుక్కబొట్టును బాటించి,..” చ్యా. 3, అ. 

రో. ఆం, భాం ద్వి. ౧౨౦. 

చేక్కయెదురు. ద్య, విణ. (చుక్క_4+ ఎదురు) వోని 
కరము, వ్రలికళూలముః “గీ, ఇరుగుపొరుగులవారికి 

చెల్ల జుక్క,యెదురు శాయిల్జు వేయును నేల 

యింక.” వారిళ్చ. ర్క ఆ. ౧౭౯. బి. స్ర్రాశి 

కూల్య ను. “సీ దై క్యావరోధనడయితాొ ధరము 
లతో సొబగువీ డెములకుం జుక్కుయొదురులో డ్, 

హారి, 3. అ, ౧౪౪. 

చుక్క బే.డు. నె. వి.(చుక్క + జేయడు చంద్రు 

ష్ నున్న ఫుంగుండ యన నిక్క బాకు తేడ. 

రాని. క, ఆ. ౧౦. 

ఆకాశము. “క. విక్క మెయి నిలిచె ధరణి నుడ 
ఎళ్ళ PR క్రి జుక్కల త్రీ వ సంంను విషృ్కనుర సేవ్యములై.. 

భాగ. లా, స్కాం. ౫౦౯ 

మేక్కలదొర. ద్వ. బి, (చుక్కలుషాదొరు 

చు ద్రు(డు. పె శకు ౨, ఆ ౧౮౪. 

చుక్కలరాజే. వై. ఏ. (చుక్కలుగారాజు ) 

చం ద్ఫు(డు, ర శృం గారళుసుముం పు చిన్ని 

చుక్క_ఎరాజు వసిండికి న్నెరవీణ వలబకుందోడులో 

యెష, ౧), ఆఅ ఎ, 

మేక్కలరాయండు. టై” వి (చుక్కలు? రాయడు) 

చంద్బు:డు, అచ్చ. బాల. ౧౮౫. 

చేక్కల జేందు=మేక్క అే.డు. “సీ తివుటం బొక్కల 

చేని నిన గోరు మనిరి,” శైవ. ౭, 
ఆ. ౮౨. 

చేక్కంలి. దే. వి. ఒకానొకవెట్టు. (శ. ర. జ్ర 
చేక్క_చాలు. ద్వం విణ. (చుక్క_+ నాలం ఎదురు 

చుక్క. “చ,, , పుంశ్చలీ,సమిలిఃం జుక్కు_'చాలం 

..” పారి, ౨, ఆ. రిం. రా, వి 3, ఆ ౭0, 

చుక్కాగి. చే. వి, (పొం. సుక్కాన్ ఎ పడవ నడుపు 
సాధనము. (టా? వా 

మేక్కాను = చుక్కాని. “సీ. సీటిలోోం జివుకక నిలిచి 
శమ భాన్కిం గఠింకర్పరపుంజా కాను 

బినప్రు” పాండు, ౨, అ, ౬౬ 

చేక్కి_. దే. వి ముడుక; వంపు, ( ట్రా, 

చేక్కి వెండ్రుకలు. జే. వి బ, అలకలు, ముంగురులు, 

“ద్వి, చక్క_లు బొట్టును జుక్కి వెండ్రుకలు; 

చక్కనిపాపటల్ ...” పండితా, వర్వ, కరం. 
పుం 

చుక్కెదురు. ద్వ. వి (చుక్కళఎదురు) సలి 

కూలమః + “గీ, సుదలిపాపములకును జుక్కెదురు 
కాళి” కానీ ౭, ఆ ౨౧౫ 

డుం చుచ్చా. చే. పి. తోలు, చర్మము. గ్ వచ్చిజ్లీ 

తోల్ బజ్జుచుచ్చాలమె  ట్లందికొనం దానె 

యూ కెల్ల గు త్తవట్టి” అము. ౬, అ ౬౬ 



మచ్చు 

చుచ్చు, చే, ఏ. 1. ఆందుమేశ, 

ద్వి. ౨౬౫; 2. సంతోవ మను జెల్పుఫ్వని కను 
కరణము: (చూ. చుచ్చుకొట్ల్టు.) 

చుద్బుకొట్టు. చే. ఈ క్రి. (రుక్చుకొట్టు) సుతా 
వపముచే చుచ్చు అను. (శ ర) 

చుచ్చేలుకు చే, విణ, (చజుకఢే చుణపు మిక్కిలి! 
తీక్టము: “వ, ,, చుచ్చుటుకవలుకులు , , ౪” "రామా | 
గ ఆ, ౧౯౯. 

చేుటుక్కు, చే. ఏ. నీరుమున్నగనవి సో 

మీటుటయం దగధ్వని కనుకరణము. “క. కను 
నీకు చుటుక్కు. మనం గడమోటుచు, సొ, | 

3, ఆ, ౭ 

చుట్ట. దే. ఏ. (శ. చుట్టి. హిం. చుట్టా) 1. వల 

pres “సీ వర్వీక రాధిఫుకల లచుట్టలు విడి 

వడగ లాండొంటితోం దొడ3 మెక. ” హరి, 

ఉం గొ ఈ ౨౨౦, అం. భాతృ. ౫౮; 2 

పొగచుట్ట. (వా 

చేట్టకదురు. చే. విం (చుట్ట సదురు) సండనిలు చు 

టశై దాని క్రింద నుంచెడిదిండు. “సీ కపట 
కచ్చవ మైనన్తై టఫోంతకుపవీంపు కొనురుమోణీన 

చుట్టకుదురు గాయం ఫీమ. ఈ, ఆ. ౪౯ మృ 

వి 3, అ ౫, 

మేట్టపుంజూఫు. చే. వి (చుట్టముఢ చూపు ఎప్పుడో 
ఒకసారి వచ్చి ,చూవెకిమాపు, వా;జాా నేను 

చుట్టపుంజూపున వైన ఫో లేదు. 

చేట్టప్రుందనము. ద్వ. వి. వ్, బంధు 
'క్వము. “క, ఇట్టచునె మాద్రితో డం, బుషి 

ననక యతని భర వు త్రునకం గడుక్కా బెట్టి 
దుండ్రై చంవవలసె జుట్టపుందన మేల రౌజనుళు 

లకుం గలుగున్.” భారం 

చేట్టపుమేరువు. దే. వి. (చుట్టము మేరువు) చుట్ట 
ముల కాశ్ళయమైన వాండు చుప్ప చుట్టము. 

“డ్ కుట్టప్రుమేర వుగ్ర రణకోఖిరు డీద్రు 

వదుండు, , “”భొర. ఉద్యో. ౧, అ, స్త. 

వారి. పూ. ౧) ఆ. ౨౦. సా, తేల చుట్టము 

తోక వగ, చూడం జుట్టమును మొక్క మై నైవ 
ముళు లేనివాండు. చెబువనకం జేవెషనకు చుట్టా 
లకు దూరనుగను నుండవలెను; చుట్టమని చూడ 
వచ్చి దయ్య మై పట్టుకొ న్నా(డు. 

ర్డీ 
గి 1 లీ &, ౧౦౩. 

అ”! 

1129 చుట్ట 
ఆం, భా. | చుట్ట్రప్రవాండు. బే, ఏ. (చుట్టముషావాండు బందున. 

కక సతిపాతి ప్రక్యంబును, నుకుకిసణాకక యం: 

చెలిసీ చుట్టపువారల్, మతి నమలిం చుకట్లుగ 

4" కుక, ౧, అ, ౧౪౨ 

చేట్టము. చే, ఏ. (అ చుట్టములు, చుట్టాలు, 

చుట్టలు) 1. బంకున “మ. , ,శమితారాతి 

బిలురిడు వారలకు: చోంచాల,వ వృభు డిప్ట 

సుట్టము తానయ్యె,,, భారం ఆ లో ఆః 

ఈఈ ఆం. భా. "క్వి, ౧౧౨ “క. చెలులు) 

జుట్టలు, . “భార: ఉద్యో. 3, ఆ కిరగాడి. 

శ్నేహితు:డు. చెచ్చెలీ. “ఆ చాలకుండు వృద్దు 

వగవాండు చుట్టంబు, ia కల్లు త్రాగు వాడు గాడు 

సాక్షిలో విజ్ఞా. వ్యం ఇంక. “గీ,, వగ వారివగ 

వారు చుట్టలగుటో కానీ సి ఆ. [హ్ ౨) ఆ 

భా. ద్వి, ౧౮౬; లి విటుండు, “సీ. అఆలవాండం 

సీచుట్ట మరుచెంచె ననిన ల వద్చుం 
గ కంచు బిగియులి కువల., రి, ఆ. ౧౯కి 

స్యా. రో, ఆ, ఏ2. 

చేట్టణీకము. దే. ని, (చుట్టము+ణీకము 1. బంధు 
కము, “కీ, పాండవులు థార్హరాన్థ్యలు ప్రండ 
క్ల నేక చుట్టణీకంబుశ నీకు నొక్క, రూవ 

భర ఉద్యో. ఏ, ఆ. ౧౨౬. దళా, 3, 

ఆ ళో 2. న్నేవాము. “కం అంతిప్రురముచుట్ట 

ఆీకం బెంతయుః గీడు...భెర ఏరా, ౧, 

_ఆ. ౧౩3౧. అం భె ద్వి. ౧ర౫; 3, నంబం 

ధము, కలయిక. “కీ కులములో వన్ని తక్కువ 

యయ్యి'ే గాధివట్టికి మేనకచుట్టజీకము. ” స్వాం 

ఏ అం 293, 

చుట్టలు, చే, వి (చుట్టుగాఅలుళ) చక్రాయు 
ఢడ్థయు, “ద... చుట్రలుయంజిందము నందిన వాని 

ఒం రెమాం 3, ఆ ఈర చేంక. చేవ ౧౮ 

య. *% ఆ, 30. 

చుట్టలుగొను. జే. ఆ, 

గొను, చుట్టుకొను, 

కీ," (చుట్టలుషాకొనుు పెన 

“డ్ వును బిల్టలుం గలయ 

ఇళ్లెడం ద్రుట్ణచు నుల్ససిల్లుదుక్ , కానన 
భూమిరాేం దిరుగయగా నొకపెం చురులొడ్డి 

పోయినం గానక తూజుచో మెడలు. గాట్లను 

జుట్టలుగ్ "న్న దిక్కు.లక్ , దీశులమై శల౦సి ,. 

pm: గ ఆ, ౭౪. 
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చేట్రాలకురి. చే. విణ: (చుట్టాలు శసురభి- చుట్టా 
లకు కామ భేరుపువంటివాండు, బంధు ప్రియుడు. 

“కీ ఫీడు సుఖభఫోగి చుట్టాలనురఖి రాచ, 

బిక్షయె యుండె,..'”ఊ. హారి, సే ఆ. ౨౭౮ 

ద్వి, వారళ్చు, వూ, 9 పొం ౮0, దం, 

చేజ్జిల్లు. చే. వి (చుట్టు+ఇల్లు) చుట్టును గుండ్ర, 
ముగా గోడపెట్టి నడుమని ట్రాకునాంటిదూల 

ములం లేక కట్టినయిబ్టు. (శ ర) 

చేట్టివచ్చేం చే. న. క్ర, (యజ్టిగావచ్చు) 1. చుట్టు 
కొను. “మ, కోప ఆనూతుష్షల్ దను జుట్టిరా 

నమరే నాస్థానంబునం గృముండు, ౪ య వారి. 

౨), ఆ, త. ఆము, ౧, ఆ ఇరా 2 ,వ చ్రదకీ 

ణించు. (శ. ర 

చేట్టు. చే. ఆ. శ్ర * 1. సిరగిరం దిరుగు. “గీ, ఇలకు 

నో చుట్టి చ దుమ్మెత్తి pineal 

ఆము. %, ఆ, a 3. మూడు * 

మొగంబు కవికి, జుట్టిన రేంట్లకున్ .. 
౬, ఆ. ౮౭. పారి. ళో; అ, ౨, శ్ర" 1. 

(కములపాకులు, చావ మున్నగునవి చుట్టు. 

“చ ,,,.కనదుతొయ్యలి వీడ్యమ చుట్టి...” 
పాండు, 3, ఆ. ౨౮ 2. బంధించు, కట్టి వేయం. 

“రా, అళా పొకంబులం చుట్ట లా వెలకింగ్నియుం 

జావేడి మారొ_ండు రించే వో తమ్ము కపిఫ్వజ 

చ్ సభల యంధీ భూతులం శేయ వే” భార, ఉద్యో. 

ఆ. 3౨౧; లీ, ముట్టడించు. “గీ, ఆరుగు 

శాంచె మాహీప్మ రీప్రరము సుట్టి వేగ ఫోరికి సర్దుకు 

వెడలు మనుయలో నిర్వ ల, అ, ౧౯. కువల, 

౨ ఈ ౬; కః పరివేష్టించు. “గీ, నిండునెలం 
జాలం టబ5వేషముండలములుల వార. ౨, ఆ 

౧౫ అం భౌ కృ, ౧౧౭; ర్, ఆవరించు, 

“ఉ. ఇట్టివి గల్లునే జనుల కెప్పురికిక నర వాథు 

చెల్ల నే వట్టునచైన శేల ననుం బౌొవము చుళ్రై 
నొకాక.. నిర్వ ౧౦, ఆ. ౫౬; 6. (వృదక్తీ 

ణించు. “గీ, మెట్టి కత్పుణ్యభూములు శుట్టి 
చూచి.” వాలీ. ౯ాం. శుక. 3 ఆ 

ఏళ; 7. అ వాః సన్న చుట్టును. వి 
1. చుట్టుట. “సీ ఛిదో ద్యోశ్థవారవలక్క ద్రూజ 
మనం పొట్టుతో విప్పుకో స ది దొండ మాడ.” 
అము ఈ ఆ. ౧౫౩; 2 అవృత్తి; తడవ 

నః 

౧, ఆ 

చేట్టుంగొల్జారము. చీ. నిం 

జేటుం 
లు 

వొ!==వానికొఆకు వదిచుట్లు తిరిగితిని; 8. చుట్టి, 
దల యము. “ట్. భోగపుంజుట్టు కోట*ంగ భూ9 

కిరీటసముజ్ఞ్జ ఏలక్ళణా, వూగము సౌధబ్బృందముగ 
లో పృభా. ౧, ఆ. ౬౦ ఉ. ఆండుదానికాలి 

జుట్టన వ్రేలికి పెట్టుకొను వల మాకార మగుభూవ 

అను, “శౌ. చు, బర్బంజాయలకీలంగంట్టు చెవి 

యోరం జాలంకొకొపో:గుణం , + పాదపుంబాట్లు 

5. వ చక్కవై పు పుః 

సుడి గాడ్వ తే నల్బుట్టుం జుట్టబువెణ్రా,,,'” 

ఉ రౌ ఇ ఆ ౨3౩౫ వణ. 1. దూశనుంం 

“క్త వించంగ నాగమనమునక్పు నించుకచుట్టెన 

సిర 9; అః, ౬౦; 

(ర 

నయ్యొ...కళా. ౨ ఆ. ఈ; ర, సమావము, 

వా:-లాచుట్టువట్టులు. అవ్య. దు. నలువైపు 

లను, “క. సోరథమును బుషభము వై వోరము 
బుస్మిగిరియుం: జ్రైకృక్నాద్శియుం ననంగా, నూరెల 

గిరు లేనును నివి శూరగటులంవోలెం గాచి 

చుట్టును నుండున్.” భార. సభా. ౧) ఆ. ౧౭౪. 
భార, శాం. Dy ED ౧౩౨3౮ 

చుట్టు దువు. దే. వి. (చుట్టు+-శై దువు) చక్ర 
యుధము, “శా. చట్టుంగా దువుజోదు స్రామిశు 

కుటుచుల్ మెటుచెక బోడ,..”రామా, 3, 
ఆ లో 

ఆ. ర, 

(చుట్లు₹-కొల్లారము 

నడును 'కాళీ,వ దేశమును చుటును గటడము 
శో అ ఇ 

గల ట్రడము, కహ లలి తాధరని ద్రుమ దేవాట్ 

లును దంశంపుం దలుపు లమరినవతి పూూ,ములు 

చుట్టుం గొల్లార పుటి గా వర్ష్తించువాణి చే 

బ్రణుతింశున్. * సంబో, ౧) ఆరా 

చేట్టుజేవిక. దే. ఏ. (చుట్టుశచవిశె నిట్రాడు 
లేకండం గట్టినచుట్టిల్దం “న, చుట్టు(జవిశెము 

సర్వవన్తువుల6 గలవు.” వాంన ౫, ఆ. ౨౦౫ 

చేట్టుజేఏక = చుట్టు జవిశె. (చుట్టుషాచవిర) “గీ, 
చుట్టుజవిశియుం గొదరొవ్చ సొలయు 

నతడు.” వాంసన ౨, ఆ. 8౫), 

చేట్టుంబట్టు, చే. ఏ. (చుట్టు+వట్టు) నమోవ్రదే 
(6 శ వము వ, .. (క్రింద మో(దః జుట్టుంట్టున 

చెట్టి బెట్టి వంపుసింగంబులంం జన వెఆచు.,.”కళొ. 

వ, అ. ౮౨. ఉఊ రొ రా ఈ .౨౯రొ 
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చేట్టుంబర్వు, జే. ఏ. '/చుట్టుశోకర్న) అశ్వమండల | మేట్టుడునల్ల = చుస్టుచోగ్ము.. “సీ,. వక్త్ర 
సలి, (క చుట్టుంబప్వలప "నిం చుక సవం చుట్టుడుగుల్ల హంస, ళం తం దఅిరాడిం 

దే కిళుహారుర్ పిచ్చుకుంటున కళబడె.” టాం మేట్టుదల జే, బి, చుజ్డులు. (శం దః జా 
రా, ౧) ఆ కరా 

మేట్టుబవంతి. జీ, వి, (చుట్టుఢేబవంతి.) నాలంగిండ్ల 
చేట్టుయిల్లు, దే, ఏ. (చుట్తుషాపుల్లు) చక్ర, వాకము. బవంతి. “వ.. చుట్టుబవంతి మం శ్తిపుజుస్టైులం బిక్కు. 

“చ, కలంవలళూండు కమ్మిచెలి కాయకు నిశానిభు టిల్లుపకుకయిక్టు? శే, సావి. ౧5 ఆ ౧౧౧ 
జంట చుట్టుయిిల్లులగమినోముసంట , ..” కవిజి చేట్టుమాశె. దృ. ఏ. (చుట్టు వూలె) చుట్టుకొల్లా 
కె ఆ ౧౨౧. రము. “సీ, తిరుముట్టుమూ లెలోం దికమైనసనణవతి 

చుట్టుకొను. జే. అ. క్కి. (చుట్టుళాహొను-స్వాస్టమునం యేకాాకదువడివిఘ్నేశ్వరుండుల” ఫీకు. 3, ఆం 
వలయికమ౫. “చ. నిడదుదమధూళికల్ నడుమచే| 3౧, 
కొని తీలెలంపాం కొ ” ఆము, న రగెలంపూయగం జుట్టు balks ఆము చేట్టుముట్లు. జే. ద. శీ (చుట్టుశేముష్టు ముట్టి 
గే ఆ. ౧.౨9. న, 8" 1. (ఫొలదాడ మొ డించు. “చ, ,,వహాకిప్రంగవు లెల్లను లంక నుగ 
శాలుచు. “ఊఉ. ఊరక చుట్టుకొన్నకమలోత్పల, బ్ర క వుళునం జుటుము!కిం,.,. చం. శా, రా 

వంక్షలు ,,.” డ్. రా. ౧, ఆ. ళీ; 2. ముట్టి పళ అచ్చ. యు 4; 

డించు. “డ్, ఈమటుమాయలాండిగనద యింత 
చేట్టువవుం ద్వ ఈ క్రి- (చుట్టుషావడుఎ పెనం ను 

యొున కర్చే నటంచు 'చానవస్తోమము నుట్టుకొన్న (కరి ఇల జుట్టువడు తోండముల మించు 

మధాసూదనుండు,,,” దళొ. ౨, అ. 9౭౫; 8. 
వూర్యాంగ మె కరంబై ఏీణుం ద తమిఖ = సాం, 

శమం ఆవరించు. “*వ,.,అని యిప్పిధంబుక ఏ ee wes ఏ 
%, ఆ, లారా క నెప్పిన చుక నెప్పిన విధాకృమనుమార్తులం జుట్టు చేట్టుచాటు. జే, స క్రి. (యుట్టుశూపాజు) 1 కొన్న యజానతిమిరుబు. , 4” " కాళీ. ఆ. 

a ఖా న్ క % చభుటుకొనుం కద కొలకొలం గహామంం చె 

౧౦౦; కీ, అలముకొను “సీ,..నురపొ న్న అనో ade Gras PER a 
జో వోయ, 46 తి 

కూటాలం జుటుకోనిన “గీ. బండిగరి వెందతీలె క క శ స 
చవ రము వో 99 వను ఆ క్, ఊక A౨9౨. రామా. ర్క ఆ ౧౯౦; రి మొట్ట 

రిం © జ ఖి ఠి 

స్త లై ట్ల ree డించు. “గీ, ఇన్ని 'నాళ్ట క నావేతియేటు దప్పు, 

చుట్టు కొలుపు. _ స ey (చుట్టు కొనుధాం శ్ర సార యీజడ దారుల కంవకవ్రుగలదు గాంబోలు 

చుట్టు కొనంజేయం. “క లీలావతి కెంగేలను, ననుచును గజుకు చుజుకుంజూపు లదరంగ నటు 
గీలించిరి రవతులకక్న కీలికభూషా, జాలములం re జాస్ట్రువాణి.” వాల్రీకి. ౨, ఆ ౯౫ 

నురునిబొట్టియ, కోలలకు న్నిరేులు చుట్లుకొలికిన అ న భహ షా చేట్టుచాలు. ద్వ. ఏ*(చుట్టు4 వాలు) చ శ్రాయుధము: 
బిదిస్.” సాంచో. ఫి ఆం ౨౫౯ రగ అటు వాలను ఇెవ్వపోం నొటునాలు 33 

ఠి అ స చి జ్ 

చేట్టుకొల్లారము = చుట్టుబవంతి. (ట్రా) అచ్చ. చాల. 9 
మేట్టుకోలు, దే. ఏ .(చుట్టుకొన. ధాం చుట్టుకొనుట. ) 

“మ. చిగురుంగెంజడ  లొక్పం బువ్బరజముల్ | చుట్రునాక్షాలుపు: ద్వ. వి, (చుట్టువాలు4- కాలపు.) 

చల్యాపనున్నూదిశ్రోయక గ లేంచేంటులచుట్టుకోలు చ క్రధరడు, విరుపు. వ + =చుష్టువార్డాల్పదై 

జపనూ క్ర శ్రీలు గాం వారి. డా, ౬) ఆ. ళో. మెట్టువిల్ వేల్పనవై_.. అచ్చం యు, ౧౯౬౧ 

చేట్టుగట్టు. జే. వి (చుట్టు+గట్టు) చ క్ర వాళవర్వ చేట్టు వాళ్చేరికిట్ట. చే, వి (చుట్టువాలుాపీరు + 

కము. “చ, అవలికమంబు హెచ్చి తుద శాగల | కిట్టు) చక్రవాకమ. వేంక. తిర్య, ౧౦౨. 
సీయక చుట్టుగటుశై ,.,” ఉం వారిక్చ, ౧, ఆ. | మేట్టువాల్డార. డే. వి, (గట్టువాలుశదొరంు) విష్ణువు 

విం. ల ప 3, ఆ. కడి: 

జా విశేషము. “సీ. చుట్టువేడెము పెట్టు జోళ 
Taam? 8 



జాలీ 

జట్ల 
మాళవగాళ సపాంచాలములం వటూవంచ (గ. 

దళొ. ౧౦ ఈ ౧౧౩౨ 

చుట్టణెట్టు. దే స క్రి. (చుట్టకగాపెట్టుు 1 
శ దక్షీణించు. “గీ, వీటివాకిటిచోటినే విమువ 

శపును జుట్ట: బెట్టుచునుందురు సోమరవులు.” 

అము. ౨, ఆ. ౧౦; 2. చిక్కులు పెట్టు. “క్రీ 

పాలవేరులు వట్టి తూలింప బలిమి సీడ్చికొని 

కొండల దూళీ చుట్లంబెట్టు” స్యాం ఈ, అ. ఈ౨, 

క్రేణుదులం. బే, వి. జ (తం చుణంకై ౪ ) చాల క్రీ "డా 

విశేషము. “సీ. పెముటి య నజ 
చుణువుల పులియాటలును,, ఎ వహొంస 3, ఆ 

౧ర౬ః 

చునాయిచే. జే. ౫ శ్రీ (బట్టలు మడక పెట్టు. 

(శ. ఈ జాం 
చేప్పనాక. వై, ఏ. (సం శూర్పణఖా.) శూర్పణఖ. 

“క్షు. అక్తటీం బం క్షికంకుజెలియల్ కఠినాత్తి క్ట 

చున్ననాక,.,..* భె, రౌ, ఆర. ౧, ఆ. ౧౩౩౨, 

మేచ్చనాతి = చువ్బనాక. “చ... వా రరిగిరి చువ్చ 

నా,తిముద మందుచు,..” భా. రా, ఆర ౧, 

౧౬౧. 

చేప్పరము, బే, ఏ. మదము. “సీ, ఒకజజాయా వ్రేటు 
ఎప టథాటీశట ద్వరఘ్లూోేటక ముల చుర 

ముదడంచెో రంగా, ఏ, ఆ, దర 

చుబ్బనచూణ వై. బి. (చూజశే చూజ) పుష్కులముః 

“గ్, జరయుం6 జెవులును వగయును బొరయ 

వనభ్ముసుఖము 

మార్కు, ర, ఆ ౧౨౮ విణ, సమృద్ది గా. “స్ట్ 
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నారి, ఫూ ౨ ఆ. ౨౦౪. 

చ్రుబ్బన దూజలాడు. ద్వ, నం శీ (యుబ్బన చూటలు 4 

ఆవుల) మిక్కి లికొల్లగొన. “టా... చేల్చు వెలగుబ్బె 

కరం గవగూడి సె ై:బయిజుబ్బనచూజలాడు 

టకం. జొత్తుస కన్య భురాథరామృతంబు, ..” 
రామాం ౧; ఆ, ల వారిః డ. గొ అ. రా. చుయ్యి = యయిం (బ్రా 

చేమి. వై. ని చూనుమి, (శ ర) 
చేము. వై. ని. (చూడుముఆనుదానిలు_ ప్రశేషముఎ) 
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కెప్పుడుం జుబ్బకచూటలం, క 

జర 

నన్న పుగార్యము చ్కక్కు_డురోనముతో డ్ 

బెనయి కుమతులం మొర రంబుడుగక "పెద్దయు 

శీషింబడుదురుచుమి ,..” కేయూర ౨, ఆ, 
౧౧౮. 

చేమ. చే. వి. తీవ్ర వేదన. “సీ,..చుమ్ల కతి చాలీ 
చూకురు కస్టి నా శోక మొవ్వు” ఆం. భః 
చ" ౧౨౫. 

చేమచేట్లు. డే. ఏ. బం (మేవ+ చుట్టు.) కడుపులో 

గలుగుబాధ. ఆం. భాం తృ. 3౭. 

చేన్తలుచేట్టు. దే. అ. శ్రీ' (యుమలుశ- దుట్టు 

మిక్కిలి చాధనొందు. ట్టు అట్టులం దొంగలి 

'రెబ్బలందొ టను చొవ్పములతోడ డం దొ ట్రిలు 

ముద్దుంబట్టిం గని కదుపు చుమ్మలం, చుట్టం 1 నది 

మట్టువజ చి నుగ మొనరంగన్.”” విజ, 9, ఆ, 

౧౩3౫ 

చుమృలంవాజు = చేన్చలుచుట్టు. “గ కడుపు చుమ్మలు 

వాఆ: దాం గన్నకన్నె, చిలంక నెడంచోసి మేరీతి 

నిలచువాండల* శుక. ౧, ఆ. 929. 

చేమి ఇ చుమి. (శ, రఎ 

చేమ్లు = చుము. గచ ,.,శభ్వునుమ్ధుర యని ధర్మ 
జుండు దివి ముట్టుచెలుంగున బిట్టదల్బ్పంగన్ల 

భారం దోః ౪ ఆ. ఏర. భోరు కర్థ, 3, 

అ. ౧౦౨. “క. వరాకన్నియలయందు చెటు 

గమునుమ్రా.' అచ్చ. ఆరం ౧౮ 

చుయ్యంకి. చే, విం వాద్యవిశేవము, “వ, .తుడుము 

చక్కి చుయ్యాంకియును . ,. " హంస ఏ, ఈ 

విగ అం భె, చ" ౧౨౮ 

| ea = చుంయిః హూ చుయికొట్టుఎ 

చేయికొట్టు, చే, అ. శ్ర" (చుయిఢకొట్టు) చుంంి 

మనుశబ్దము చేయం. “క, తను వంట నోడి వన 
జ్యాసనకును జేమంతిపువ్వునం గొని పన్నీ+కెనయ 
మయి బూయు చో. గ్రాలగిక పెనమున నొలుకు 

నూ నెకియం జుయికొ ట్రైన్. క ద ఏ % ఈ 

(౧౩౯ 

మేర. జే, వి నండదుటమొ. ఎెనియందగధ్వని కను 

కరణము. (చూ, చురచురం) 

1. నిశ్చయము తేల్పును, “గీ, వామబేవుని రస్పించ చురకత్తి. వె, వి, చిన్నక త్తి. “కీ చిఇతొండనంబి 

చలే: జువయ్య,.” "కార్తీ, కి మా వలి, భో ఒకి) 

న . క న కళ ఆ. ౧౯౦; 2 ద్ర శిద్ధిని చెలుపును. “క కడు 
శ్ర మైజుగారుచురక త్తి వాండిగా నూటుచు వంక 

దీర్చి వార. =ల్సీ ఆం ౧౧౫ 
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మేరచుర డే. వి మండుటయం దగధ్య్వనికరణము | మేజుకరి. చే. విణ. (చుజుకుషాఅకు 1. చొరవళల 
“ద్వి, ,,మతోవదాచాన్నిశిఖలం జారచుర 
చిరియించి స్తు క్కించి నిన్ను.” ద్వి, వారిళ్చ. 

భూ. ౧౮౮౨. 

చేరచురవోవు. జే, అ, డశ్రీ* (చురచుర4పోవు 
మండు, క. తురగంబులతో. 'హడల, నరదము 
నకలందు నుజ్జ పలాన లశిఖలం, జురచురవోయినం 

సని, , "భారం శల్య, ఏ, ©. 33౫. 

మేరి, దే. ఏ. చురకత్తి, (శ. ర) 

చేరమాను దే. వి. వెలమ* అం. ఛా. ద్వి. రసి 

మేజ = చుర (మా, చుజవుచ్చు) 

మేజమేజు = చురచుర. (1. మండుటయం దగనను 

కరణము “చ. ఎజశలధూూళి వన్నగుల యాశత్షణ 

ముల్ కబళించి చుట్టునుం, జుఅచుజుం బేర్చు 
మంటలు, వారి. ఉం రా ఆ, ళ౭; (2. తీత్డ 

ముగా జాూచుటయం దగుననుకరణమం “క. 

ఎజమంట లుమియ చూడు. లం) జూజుచుజు: 

జాచుటయం, , వారి. పూ. ౨ ఆ, అజ; (9. 

చీకుటయం దగుధ్వని కనుకరణము) “క, ,. అతని 
కాతనఖనులం, జాజచుణః జీయుం ముక్కునం 

గజచియు... భె. రా యు, ౧౭౦౪; ఓ. 

(అన్ని, నివ్వు) “చ. కజుకులు దుష్ట్రవ _ర్తనులు 

కామమదాదుల ళోచ్యు తాట చే నెలి.నం 

దోడయుట్టు లని యామమశారదురంత దః 8ఖపుం, 

బాఆచుజయంక రాత ( జుజచూండులు చూండెడి 

నర్మ సంధులన్ ప్రబోధ, ళో ఆ క. 

చేజపుచ్సే. చే. స శ్ర" దహీంచ్చు కాల్చు, “క, 

వచ్చురిపుం జూపులనె చుజుపుచ్చుచు సిరి 

నొనుటి,.*.” అము, 9, ఈ ౨౮ 

చేజపుచ్నే. చే. సం (క్రి. (చుజసాపుచ్చు) 1 
దహీంచు, కాలు. “క, ఎఅముంట లెగయ 

నాతని ఇచెజచూ వటు నిలుశ్రనంద నీజుగం 

దరున్చం, బాజవుచ్చు విడుగ్నుక్సియం గన, గిలీ 

విన యంశటనె చేసె గిల్భిముం బగతున్ 

వారి ఉం ౨, ఆ, ౧౩9౯; 2. నాశమువేయు, 

“కీ కడిదియాంబోతుం జాజవుచ్చెం చైటఫెరి” 

సాంబో. ౧) ఈ ౧౦౯ సాంబో,. 39, 

ఆ. ౬&౪. 

వాడు (శ ర డి సనా రుండుం ఆం op ద్వి 

౧౮౫% 

ములుకు. దే, ఏ. 1. ముబ్బ్జం మొ. గ్రుచ్చుకొనుటనం 

దగున శుకరణము. “రగడ. అజీమి వసుం జిఫకు 

నకు నగునె కంటక మాడగజాజుపమచిె వేజోా కు 

చోటం గంటక మాడ.” స్వా 3, ఆ. రక; 2. 

ఎండ సోంకుట యు దఫననుకరణముం "గీ, తనుకు? 

చావ ైనకరణి కాంకములు పొదల యాకును 

దుల బొడయిండ లంటి (పక్క ఈలలు హటుఘు 

మన్న మెకములం గెరలి బెదర,. కవల, ౧ 

ఆ. ౯౫ 8. తీక్షముగా: జూ చుటయం దగవను 

శరణము. “గీ. చుజుకు చుటుకున దకకంళుం జూచి 
ఊఉ రా, ఈర ఆ ౬9; జం గావున 

దెబ్బ. “కీ తెఅజన నీకొనగోళ్ళ చుజు.స లంట “సు 

చేయం, ..”చెన్నం ౪, అ ౧౩౦; ఈ. వేండీమిః 

“ఉ. అప్పుడు క్ డె వహ్నాకిః బ్ర యంబునం 

జేతులం మోడ్చి డేవ యాచొవ్వున జేనకుం 

జూడుకుం జూాపుదుకే, , కై. ర, ఆ ౨౫; 6, 

వా(డ్కీ పదను. “క. చులుకు గలయొక్క_కోలను, 

గుంిగాం దిగప్రోచ్ల శీలం గూలిచి. ,.”నీలాః 

౧, ఆఅ ౧౯; 7. కార్యము క్ష ని కార్తుక విద్య 

కలిమి), చేకీకును నకనిం బొరయసీక రణమునం, 
జీకాకువజపు మని య్కిశళా్ళా_కుల్ నుండు వనుషః 

జుజబుప గలసేనలతోన్ ౨” జై. ౬ ఆ, ౧౪౦; 

5. వేగనము “వ,.,చుటుకు గలతురంగంబులం 

బతీపీన , , 4” రుక్షి* ౨, ఈ ౧౧౬ 9. వెట్ట-పె 

నుండుచీవము. ఆం. ఛా. శ్చ కోల; 19. ఉరి 

ఆం. భా. కృ. ళా 11. పౌరుషము మగ 

తనను. “గీ. ఆండుదానిని నొంచుట న్యాయ 

మింతె. వారునికడం జేరు మపుడు నీచుజుకు 

జెలియు.” పార్ట. క, ఆ. ఈ, విణం 1, త్రీ చ్రృముః 

“ద,ం,ఫొలంతి మిన్నవాల్ ), చుజుకుదిశౌాళి 

కొ,ందటపం జూపులకోపు మదిం దలంశెదన్* 

రసిక. ౫ ఆ. ౧౨౫. ఆం. భె ్ర+ ౧౨; 

2. వాడియెనది. “వ, పిజలవజలం కఅకు 
చుజుకుటజిదంబులు వెలికి అచ్చు యం 

కిజర; ల. వేంిమి గలది. (చూ చుజుకు 

మినుకు జేందుల కీ, వేగవంశము అం, ఫా, ప్ర, 
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జ; త్, సూత్ర బుద్ధి గలది. (బ్రా) అః క్రి. 

భాొధకలగుం చీ ముంగురులు చిక్కాడలించి 

చుబుకునేమో యంచుం బరితపించుల రాధికా. 
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(వాః వాయ చులుకని మాటలాడుచుశక్నా డు) 
ఛీ" విగ. దుః 1, లానువము గా. wa 

చుచ్చిలి రఘు నాయ కసతిం, డెచ్చిన యట్లనగగా 

ఏ ఆ. ఏ౮, 

శబుకుమినుకు జోడు. ద్వ బి, సూర్యుడు. we 

మద్యాక్యంబు గా న చ్చుయికషినుకు టే సకొడుకో 

కడకు జని, రొమా ౬ ఈ ఈ౨. 

చేజుక్కు.+ దే ఏ. 1, బొాణముముల్లు "మొ, గచ్చు 

కొనుటయం దనుకరణము. “క. ఈరీలి హూంస 

జలికిన, నారీవుణిజెప్రుల నవియంం నారాచములై. 

చూరి చుణుక్కు న నాంటిన,,.” వాంస ౧, ఆ 

యనుచు ధృతిచెడి పౌజన్, ఉొచ్చితి విశ్సీ 
మగళఠన, మచ్చుపజిమొ నివ్వు డసుచు నలుకం 

జులుకన్.” భౌ. రొ అరు ౧౪౧ భార ఆది, 

ఇ) ౪. ౨౬౦; 2. వేగముగా. “ఆ వడజినవూమి 

వంబుం బక్షు ల పేన్షీంచు, నట్టు పురువహీన 

యయినయువతిం జూచి యెల్ల వారు. జులంక 

న పేష్నీంశురు,, * భర. అది, ఇఒ, అ. ల; 

ల. అ౭ా-దరముగా, “ఆ. అనిన నులికి కలికి 

౧౩౨0; 2 జేంగిపచార్హములు కాలుటయం దగు యవావా లో గన రింతే, చిలుక నలుకం 

ననుకరణము “మంచే నురుక్కనుచేయన్ | జుంకం బలుకం దగుణె”' అచ్చం అయో. ౨౯, 
y ర ఆమ ౧) ఈ ౮౨ చంద్ర, ఈ అ చ్చ్యయాచు. బే, స, శ్కీ* (చులుకక్ 4 చూచు) 

౧౧౦; 8. కోవముచే అడల్చుటయం దగనను నిరసించు. “సీ. విలితమికుటునుల. జూలుకం జ క 

కరణము, ప రని కోడలి ei బ్రా చిలి సె శేరు. ౧ ఈ, ళో 

నవే నదల్నుచున్” కువల. ర్క, ఆ. ౧౭౮ ఓ. క్ర లున్, ee జ టీ. చులుకంకేయు. చే. న. కి .(ఉలకకా4చే ము) 1, 
బొధవడుటయం డలియను కరణము, “ద్వి, కడుపు 

: i బలువులేకుండంచే న. “వ, ,జేశుదండంబులు 
వ ది (0 « శి 

వను నార COS ల. చులుకంజేయుచు... భార. ఫీన. ౨; 
శావి౦ వం, శకాం. ౨, ఆ. ౯౬ జ్య 

ఆ. ౭౧; 2 లాఘవదజచు “చ, బేజము 
చేజుచూండు. దే. ఏ, (ఛజుకు+ చూ:డు తీవ్రమైన న లత అనన శం 

కాలపు చ, ,మమకారదురంకదుఖపుంకొటి శ కలు. చేయచేటికన్్ భార వో, 
చుజ యంశరాత 6 జుజుచూండులు చూండెడి లో 

డో ౧ ఈ ౨౫౬ దశా, 6, అ. 3.92. 
వర సంథులన్ = ప్రబోధ, 5, ఆ. గరం ప లు మ స్త 

చేటు, చే. వి శాలుటోమొ. వానియందలియనుకర ల (దనము. ద్వ. ది. (చలాకశాతేనమ అగౌర 
ఇను, “అ అన్న నిన్ను వంటి యన్న కుం హోయిట్టి, వను. "కం కాలగతి ెంతచా రిక్సి మ్మ 

యాండుబిడ్డ పోయి నందలేక, సుతులం గన్న | _చలోకయదనము వచ్చుట యరుదా. చేనునః 
కదుపు చుజ్జునం గాలంగా, నలమటింవవలనె నకఓ ప చత స న పష! 
నాకు” వి ఫు, 8 ఆ ౮౦, య ౫ అ, చులకన, బే. వి, ఓ. లేలిక లాఘవను. “అ. మనపం 

జాలక నయ్యె మన చేముంవనులు. . 4” భార. అరం 

౫ ఆ, రంళ. వారి ఊర్కా ఆ ౧౫౧; ఏ 

వేగము. “వ... పురంబు వెలువడి, ,.చులుకన 

నింతదూరను వచ్చితిమి , , +” వారి. ఉం౧ి ౪ 

ఏకం భా, రా, అర. ౨ ఆ. 3౮౧ విణ, 1 

బరువు లేనిది. (చూ. చుత్కస); ఓ. కొరవ 

హీనము. “క అఆనిలోం చరలుట దొలంగట, 

యనునివి ననుంగ'క సొచ్చి యైనను గలసెెల్లను 

వెడల జనుని యేన,ట్లును గా కిటు వచ్చుటం 

జాలక జరి నడు స్,” భారం కర్ణం ఫల 

చింిరొం 

చుజుమను, దే, ఆ కి, నెతచెందు “క. ఇమగువ 
ఇం GG ర్ట 

యిని మిదపగ్కర్భృమ్మున నుడయించునట్రీచా లండు 

సీపాణములు రాజము గొనియడుగ, జామి 
శ! ర్త లి అవా 

యని పరక మనను చజ్జుమనంగన్ =” వి పు 

2, ఆ. ౭, జే 0౧౩ ఈ ర౯ 

ములక డే విరి 1. హీన మైనది, కక్కు పది. గరి 

కనకకుంథంబులగరువంబు చులుకగాం గలీపించు 

వలిచన్ను(గవల వేగు హరి. ఊ ౭, అ. ౮౭, 

భార. అది. ౭, ఆ. ౨౩౦; 2. సుకరము, తేలిక, 
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౫కి భోం ఇ అ 39; ర వలుచన (చూ. చేల్లర వెట్టు, దే దు డీ (చుల్ల కము పెట్ట ఎ భాధ 

చుల్బు_న ) 

చులుకపడు. ద్వ. అ, (క్రి. (చులుకగావడుఎ న్య్యూన 
మగు. (చూ. చుల్మ.పొటు 

చెటు. “చ చులరవెట్టుం బ లవపుజూవరి సీగు 
శ లా శ eon ళు 

వడం జటావలులే .” సాంబో. ౧, ఆ ౮౮ 

మెల్లి. జే, విం మగని లకి, శిశ్నము. సాం. నిం మౌనం 

Tan) 

“డ...తప్పీ ఫీ, పలికి వచ్చినం బులఃక హొ లోన చవక. దే. విం ప. తుద (శంక ట్రై 

రించెద వే రఘూ త్తమున్ *” అధ్యా. కిష్కీ.౦, చువ్వ కా చువక, * గంధంబు బంధమై కమ్మని 

౧౬౫ భూవులు చువ్వత్తై నవ్వులు దవ్వు లగుచుల 

చుల్బు_ ఆ చులుకం కి. విణ, ఆఅనాయానముగాః చిత్తభాం ౧, అ ౭. 

Tr (లో యమా ను న. క్రి + విరి దు ఠి న్ ఘు దంగా, కల “ఆల ముగా. “శా, కర్ణుండుక్ విజయుండు నొండొ | చువ్వన క్రి, దు. కీమా డి 
రులం జుల్కం చాశి,..”” భార ఆది. ౭, అ. 

౧౯. 

మేల్కన = చులుకన 1. (హీనముం “క వినుం 
డీడగుసంబంధపు, చెళయికం గని మోచి తెచ్చి 

యిచ్చె ననే చ్కుల్కు_నినరులు, , అము ౬, 

అ. ౧౧౯; 2. (కేకికయెం) “మ. , బెండుచొమ్ల 
గలినుండెక్ నండిటం జుల్క_ మై ఆము, స్మి, 

ఆ. ౬౩3; 3. (శారవహీనమం) “ఉఊ,,చేం 

దాళయగంజూల నింతి కనుందానతొడంగిన(జాల్ము 

నాగదాలో బిల్ల. ౨, ఆ ౧౨౮; క. (పలుచన 
“చ కనుంగొనం జుర్య నైనయది కౌరపనై న్యము | శ్చ 
+౪” భొరః కర్ణం ౧) ఈ ఒ౬ం 

చేల్క_సాటు. ద్వ వి. (చుల్కపడు. ధా లొఘ 
వను. “చ. కునుమశరాసనుం డధికకోమల 

లత్యుము లేయుంచాయగ ము న్నెన(గిన చుల్క 

పాటు మది నేమియు నోర్వంగలేక , ,.” వారి, 
ఉం. రా ఈ ౯రా 

వేల్చ. దే. వి చుల్లి. చేంక. మాన, ౪౦. 

చేల్లజేండు, జే, ఏ. మొటీనులవంటి చిన్న నెత్తురుగడ్డ. 

(శర శ్రా) 

చేల్లరము. దే. ఏ. 1. కోడెవయణు గలపంది. “కం 

నరపతి కని యరు దందం గ,భరఃబ్రే వులు కుప్ప 

వడంగం దనుం గొ ట్రిన చుల్ల రముకుతికక అచు 

కతా, సరిచావుగం జచ్చె నొక్కజాగిల మచటన్ 

వోక డాకేల నల ధశు వంటీ, వలికేం వమొర్వి 
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చువ్వన చెక్కు. వెట్టి. ఆమక బ్ అ. 6౭౭, 

పూ. ఎీ_౨ ళం 

చేవ్వునజచున్ననం “ద్వి , , ,తోంక,చుక్క చందంబునం 
జొవ్వన నిగిడి* నవ. ౧, ఆ, ౫3౩.పౌ ర వం 

చువ్వె=చుము. (చుమ్హ 4+ఎ 1. ప్రీద్ధిని చెలఒపును. 
“క్ష దంజార్దు లై_నవారల్క డండింవక యన్న 

జుమె,,,కిల్భిషము వొందు,.,” భార. శాం. 

౧ ఆ ౯౬; 2, నిశ్చయమును చెలుప్రును, “సీ, 
సీనుమంతుండ దక్షీ శో దాానవాటికానిలమయుంండు 

మనపాళిఫలమును మె.” భీమ. 9, ఆ. ౨౧౫ 
వ్వే = చుమె. (శ. ర 

చరా 

మా, వై. అవ్య. చూడుండు, చూడుము. అనువాని 

అు_వ్రరూపము. 1, నిశ్చయము తెలుపును. “క, 

సీ, వాకనికి నలిగినవడ,చూ తెగియిం బూని 

యేనచుమ్ల్తు వళిశదన్ =” భారం కర్మం 3, ఆః 

న్ చ్రశా. ఏ ఆ. జర; 2 సిద్ధిని చెలం 

పును, “కం శోతకం దనకం బ్రియనుగ్చు చే 

తెరునవ్రల నట్టి మెయి సమోరికమైనం,జా తగు 

వాక్యం టది..” భార, శాం, ౬, ఆ. ౧౯౦. 

చూడి. చే. వణ. (చూడు షం గర్భను గలది. 

(జ్ర షి వశుగర్భము (శ. ర “క, ఆనవుడు 

విను నీగృవామాన, నొనరంగ నొకచూడిపంది 

యున్నది...” భోర, ఆ, ౧౭౮ 

చంద్రా. Dy వా ణం కరు. ¥; ఆ, ౭౭; 2, మోడు. చే, స కీ" 1. కాల్చు; దహించు “క 

హీంస్క, బాధ. (చూ. చుల్చరవెట్టుఎ విణ. కఠి 

నము. “వ మోమోటములేక -చుల్టరపువాకుల 
“జెస్సీ... వ్రబ ధః ౭౮౮ 

ఫీడు మనలంక తో (కం, జొండినమర్కటము 

పీనిం జూచిన గుండెల్, జేండును గలంగుచూ 

నున్న పివీ? డేజక వచ్చె వేరునిత్తయి య టకున్ ** 
ఇ 



జాడు 

జై. ఆ ౧౩౮ మార్క ౧) ౨ ౧౯౮ 2. 

(దీపముమొ అంటించు, వెలిగించు. “సీ, ధ్వజ 
వాకవాళలి శాజ వైద్యుతాగ్నులం జూఃడీ,, +” 
స్వా, ౫ ఆ రర వి, పశువుల గర్భము. “నీ 

కినుకతో చ్చి దొడ్డికి గల్లు చూంజ్చాండి మొద 

వులలేంగలం బొదివి..౨” నీలా, 3, ఆం ౨౦ 

మాూండుంగొడుపు, బే. వి, (చూడు ?+కొడుపు ) వనర 

ములకు వంత పెర్రెడియినుపకోల. డి = గురుత్వ 

నం హారక మైనచూ.డుంగొడు సౌ నిది లంకకు 
..4 రామా, ౭, అ. ౮ “సీ...కొడవలి కత్తి 
సూండుంగీగొడుపు వాదోళ్టు మొదలుగా...” 
వారి, ఫూ జ, అ ౨-౨ 

చూపరు, వై. ఏ. (సం, శోక) దుఃఖము, “ఆ 
చూచి యాస లేమి చూకురుం జోొందుచు,,,” 

ద్వా ౧౨ ఈ 88. అ, భె ప్ర. ౧౩౫ 

చూకరువడు, వై. ఆ క్రి (దూకరుగావడు) 
కోకించు. “క. ఆకవటరోదననుం వినిమూంకలు 
గొని యింటిపొరుగుముదితలు వడితో ం నాకడ 

శీయన నది కదు,శోకించంగ దానిం జూచి చూకురు 
పడుచున్*” బ్రహ్మో. ౨, ఆ (శ. ర 

మాచాయం వై. ఏ. (చూపుఖచాయి 1. జాడ; 

డై. తేలిక. (శ ర) విణ అవిన్సవ్హము, 'సరిగాం 

డజాలియనిది. వాపా ఈసంగతి చూచాయిగా 

వింటిని (జా 

చూచు. వై. స క్రి 1. కనుంగొను, “క, వీ ఇెన్నండు! 
దొల్లి చూచి యెొజుంగను నిన్నున్.” భార. ఆది, 
క, ఆం ౯౯, విక్ర ౧ ఆ, ౨౦౦; 2. వతీ 

వీంచు, “గీ. ఇంక శెన్నాట్ల చూచి సీవంక తెగు 

వుగలుగకుండిన,,” అము, 3, ఆ 3౯; 9. 

ఆలోచించు. “చ. అరిచయిం బోయి చానిపుర 

మగ్గ లికం జేయవంగం దద్ధరం;బరః గప్ప జం జలంబు 

మెయి బాధల బెట్టు టధర్మ్య వట్టిని,మ్ఞురత 

యొనర్చు టప్పటికి జూడంగ మూనలోరాద 

4 కొర కాం, ద్క అ రోంరో, మప, ౨, అ, 
౧౩౫ ఓ. తలంచు. “చ... అబ్జగర్భుచేం; బడేసీన 

విద్య శక నీజబాహుబలం బని చూతె,,.” కుం 

కు సం ౧౦0, ఆ ౧౫౧. ఉఊ వారి, 3, ఆ. 

కు ర్ం లత్య పెట్టు: లెక్కు_ జేయు, క. వీవరీతెపు 
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మునీకిన్, గబవటింతుక సవీతాయ, ను పోవక 
యటన్న మాట చూడం వలదే.” వరానా, ౧౦, 
ఆ, 3౬; 6. తెలిసికాను. “ఆ. ఎట్టు సూచి నూచి 
యది పాప మనక యిుయ్యానుర వాతం ద్రోతు 

నదయవృ త్తి” ఛార. ఆది. ఇ ఆ. ౨౪౯. ని శ్ర 
అ ఈ ౨% 7 వంశీలించు. “డా. కవు గ రాణ 

నీవు చన నొంటిగ చే నిట నుండ జీప్తశే, 
నామది చూడం గోరి యిటు నన్న లయించెదు 

“44 పహూంస, ౧, ఈ ౧౦౭. భార ఫీవ, ఇ, 

ఆ. ౧౫౨ రీ. వరించు. “సీ నవర ఫోజ్జ లకావ్య 
నాట కాలంకారసమిరి నామాల చూడముగం 

జా వె.” వక్త ౧, అ ౧౯౦. శాళ, శ 

౧౩; 9. ఆదరించు, మన్నించు. “క. వారి యిట్లు 

నతుల నంది, సరిగా జాచియును,..” పారి 
౧) ఆ. ౪౦; 10. గుజి చేయు. “గీ చేరి యటు 
ఛ్రేసి దనుజుండు సింవానాద, చటులవదనుండై 

దొడ్డ పాహోణ మొకటి, శకగుణము చ్రిస్సీ శౌరి 

వత్నంబు చూది, “వి చె...” ఊ హారి. ఈ, ఆ, 

౨3౪; ll. రకీంచు. “శా,,తోంట దొడ్డి 

గను లాఫుల్ చూడం బంవం దగనొ*" అము, 
ళో, ఆ. 6%; 12. కరీకీంచు. చొ వైద్యు(డు 
చేయిమాచి వూ(డు; 18. ఆనుభీవించు, “ఉ,,, 

పూర్యవక్నపుం,గంతుల శేన్సి చూూచెదన్చ7 దువి 

నీబహుళా_ర్థిభేదచు త్.” వను. 6, అ. ౨5౮ 
జావ్నానీ”' 3, ఆ. ౭౭; 1క£. అంటు, తాడు 

“చ ఇెలువపుముద్దువల్కు లును జేరలం గొల్వంగం 
జాల కన్నలున్ , “మొలక మెణుంగింజున్నులును 

నున్నువుదండలు చాల్చం గందుమే, నలికముం 
దొాచుళక్రొన్నెిణుల  నందపుమోమును...” 
జావ్నానీ. ర, అ, 86; 115. వెదకు. “ళా, 
చూడం బోఎునలీవ కాళ్ళం దగిలెన్,.. నుద 

౨ ఆ ఒర, విప్ప. ౫, ఆం ౬; 16. చేయు, 

కావించు “వ... ని మ్నోన్న త భాగంబులవలన 

నవముంబు గా ళన్న నాయాకారంబు చక్కు నగు 

నట్టుగా జూడు మనిన,” నారి. వూ ఈ 

౧౩౦. అ. కీ" 1. యత్నించు. “చ, పది యగు 

చేయి నిందుటయం( బం_క్లినుఖుండు మనంబునక = 

ముదంబొదన:౫గ నిర్వికారముగ నన్న ళిరంబును 

నోయం కాచినన్.” నిర్వ, 3, అః ౬కే కనిక, 
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9, ఆ. 2౮ 2. ఊత్పహించు. “స్వీ నుతుమాళి | చూవరి, ద్వ. విణ. (చూపు+౪9.) 1. ఆందగాండు: 
మూర్కొనం జూచుఘా )౫౦బున కెర్టయంం 

బసినొన చేవ మయ్యె.” కవికం ౧, ఆ. 3౬ 

మూడగలవాండు. దే. విణ.( చూడక +కలవాడు 

l. దర్శనీ యను, నుందరుండు. “గీ చూడంగల 

వాడు మేలైనసొబగువాడు.” విజ ౨) ఆ, 

౧౬౦ ఏ. మదనుండు, “సీ, చూడలలవానిజెలి 

కానిబోదుకోడే.” రా. ఏ. 3, ఆ. ౭౫ 

చోడికి. వై. ఏ. దృష్టి. “ద్వి. త్రాడును బామును 

రజకంబు శు_క్టిచూశికిం గొజకుడు బోరుందడు 

చెలియ,కున్న . 4” వండితా. దీకా. ౨. లొ. 

చూడి. = చూాడికి. 1. (దృష్టిం “థీ ఎఆగంటి 

చూాడ్కి_( దాయెతుల చాహుఖ వంచి నారాజు 

లల్లార్చు నారజ ములలో స్వాం ౬, ఆ. రళ. ఆం. 

భా. ద్వి. ౧౪కి, 2. (కన్ను. “క్రీ అలీగి బలారి 

సౌర్యాస్త్రంబు నిగిడింవ నది కెరివలచూడ్కి 
యందు డీంచె” పారి గి ఆ. ఏ0; ర. (విధము 

రీతి) “కీ ఆల్ల సౌలోమి జయంతు: గాంచిన 

మాడ్కి గౌరి కుమారుని గన్న చూడి.” ఇందు. 

౧, ఈ ౧౧౮ 

చూవట్టంగలడి, ద్య. విణ. (చూపు వట్టక్ +కలది- 

చూడందశినఏ, రూవవలి. “శా, చూవట్టంగలదాన 

నొంటిమెయి నిచ్చోం బోవరా దంచు.,,” 

శుక. 3, ఈ ౧౫౧ 

చూవట్టు, ద్వ, ఆ క్రి. (చూశావట్టు) 1. కనంబడు. 
ప్ల చూపట్టా నోలాయ నాపి కాజలజూరజాల 

తం జంబు సారి. 3, ఆ. రజ; 

ది, తోడు. “క. రూపింబం జి త్త సంభృశ, చాక 

ల్యముచేకం బువ్బ'చా పొదులచే, చేవఆజక యుండు 

తాలిమి, చూవట్టును ఖ్రె్య్య నల నుసీర 

బుద్ధిన్ ౨” కావ్యా, ౨ ఆ కర; 8 జన్మించు. 
“గ. నర్వలత్ష ణపరిభ్రూర్థ్య చారమూరర్థి, కట్టి జాంబ 
వతికిని జూావట్టినపుడు.” సాంబో. కో, ఆం రాగి, 

చూవడు, వై. అ. (క్కి. (చూపు+పడు) కనబడు. 

“ద తెలియక దోజ్జలంధరుఃడు దీపిక క్రో వవిఘూ 

ఆొంగుండై, కలసికి దై క్యకోటులను sos 

రమని Gl “లుచేజుచో, .సొలతక మ నిలిచి 

చూోవడె శుక్రుడు...” _ కార్తీ. క, అ.్౪ ౭. 
సమిోరఃణ, © ౧౭౯ 

“కం అపావ మేమి నెచ్వుదుంగాంపుది మదమె త్తి 

కన్నుగానక పురికోంజూవరుల చెవరిై నను, 

చీపుర నుభోగశేళి శకయం జూచున్.” వూంసం 

రో ఆ ౧౪౭; 2 అందగత్తె. (చా న 

చూపు. ద్వ విణ, బ._ (చూపుశపాజు వారు) 

చూచువారు. “క, మెయి వెలి మావ్టులును 
గడుుమెచుంగాంకడు నరదములును మిిటను 

మంటన్, వజ పెడు వాలమ్హులు6 జా వఆ నతోొలం 

తాక వెజగువడం జేనె నృపా” భార.కర్ణ 
3, ఆ ౨౭౮ 

మూవజులం = చూవజు, “గీ, చూవజులచూడ్కి 

కొళవింతసొట గొన శ్చ కళా. 3, అ, 3౬ 

చూకించు. a సం + (చూవుథశా. యే సే) కన 

కత క త డుండు, చోటు చూపింపు 
' వెన్నం 3, ఆ. ౨౭. 

చోకిడు. ద్వ. న. క్రి+ (మాపుశఇడు. స్వార్థమున్ఫ 
చూపు. “డఊ,,.మున్నేన్నినవానిం జూపిడక 

46” చెన్నం 3, అ. 8౬. “ఊం చూకిడుకంటే 
జ్యోతు లలి కావు లెలట్రైనను బోవనిత్తు రే” 
పార్వ. శీ ఆ ౧. 

చూప్ప, దై స కి శ్కీ* (చూచు థాం ప్రే) l. కనం 

బు చు. మా కీపుట్టువునకు?' బాండు, 
కూపాలుండు నిన్ను6 జూవీ చనియె మవోత్తాం" 

భారం ఉద్యో. ౩3, ఆ. ౬. స్వా, ౧, ఆ ౨౩; 

డి. ప్రకటించు. “సీ, ,.వరకామిసీనవశోదర కం 
జూపి పారి, వీథి ౧౭౪ *క,..తనయ స స్ర్రిద్య 
చూవణయగ..లో భర ఆది. ఇ, ఈ ౧౨; 38. 

కలిగించు. “సీ, భున మైనరారాపుచనుదోయి 
రాయిడి నిజుపేదనడిమికి వెజపు చూప.” కాళీ, 

౧, ఆ ౯౧ ఢీ. రోకు అఆవలంటబించు. “టాం 

నన్నయ భట్టరిక్ళ రేవిణా ధులు చూకిన త్రోవ 
పొవనంబు,..” వారి ఫూ ౧, ఆ ళం; లీ. 

ఇచ్చు. “కీ చూపులను భక్తులకు నీరుల్ జూపు 

వాడు.” బవు, ౧, ఆ. ౧౮. కారీ. ౨, ఆ. 

6. పెట్టు. “చ...నవనవాయంబు వచ్చుట 
కనంబడ దింటన గట్టి గడ్జియుం, కణము సీరు 

చూవం బతి కట్టడ చేయంగం బోలు...” తై. 

బి ఆల రిక అ క్రి" “క తుల నిడి తూయంగ 

a 
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నక్యము, పలవన మూలం సూపు, భోర ఆది | గని తమ్ము నంత శంకః జొ పెట్టుక నచ్చు నొంటి 
క, ఆ. ౯౯౪ జాన్నాపీ. ఈఆ. 0%. వి కే, కమ్మికంటు లని,,.” చంద్రా. ౫, ఆ ౬౩, ౧, 
యూ దుకు, “మ, , పిక్ళజనీకు? డనునిళ్నుం అ. ౧౨౨; 2. ఊపేళరో చూదు, “కు 

జూపు సవశుస్టానంలు గాదే... నేర్వ, ౭, ఆ, అక క్షులిచంద మొంది దూ, పెట్టుక యుంక్ల చే 
౧కి. భార. అక్ర. ౨ ఆరా 2. దృష్టి. ,,” ఉఊరా. గో ఆ ౧౧; కి, చూపించు. 
వీక్షణము. “గీ, ,, చూపులు మీబుమిట్టు గొను” (వాం 

భార. ద్యో 9, ఆ. ౩6. అము. ౧, ఈ ౧౨;| చూపోనమి, ద్వ వి. (చూవుశపీవమి) ఓక్వ లేమి, 
8. కనంబశుట. “శా, + దీవ్య త్తపక్శీ లం6 డ్కీగో పా 

లం డన గీ రికుండ నగునాగో మి-మైయిక్ 

వము7ా?, జూ పాక్కకా గణంతింవ బై వము గడుం 

జూపోప దయెగంజుషోి” వారి ఫూ, 8, ఆ, 

33; కీ, కన్ను, చేకృము, ఆక్ల్రీ చతురాన్య నామ 

సంగతివి రాళితు: డమ్మె శ్రుతి కూర్చ ముల చును 
చూప్త లొనరళలో ఇందు. ౨, ఆ ౨౦: 

మోపునజ్ల్డము. ద్య. ఏ. (చూాపుషాగుణ్ణిము) చూపు 

నకు గుజ్జమువలె నుండీ వనిపవయోగించని వాంయ. 

“ద్వి, నుక వాసి పనివంద చూసుగుజ్జం లుగ ద్వి పౌ, ౧3. వం, అం భా. ద్వి, ౨౧౬ 2 కల్తి 
వారిళ్చం డా, ౧౪౯౬: వం మొన. ఆం. భా. ద్వి. న్ 

మాఫుడు. ద్వ. వీణ. (చూపు. థాం 1, చూపునది మో3యావు. చే. వి. (చూరి+ఆవ్ర) ఒకవిధమైన 
(ఊచూపును శ్రే లు); 8. మనోవారము.| అవు. (జొ. శ. ర) 
“ద్వి. లోేజబలి యం క క్తులో నడిమి రై; చూపుడు క్రూరక్రి = చూరి. (శర) 

గంబాలచుట్టుకొల్లారు ద్వి, శ సాం ౧, అ క్రూర యు. జీ. అ. 

౨౧. పొం 

మాపుకుంగొంగం దష. వి (చూపుదుతుకొంగు) 

గ్ర త్రకోకలవుడక.ో పైకి వచ్చునట్టు చేసెకిదిట్ట 
మగుఖౌర, (వా) 

మూపుడులోకం ద్వ. వి. (చూపుడుశుకోకు మక్కలి 
వలుచనిేంత గలకోక, (బ్రాం) 

మోపుదుగుజ్జము. ద్వ. వి. (చూపుడుసానజ్జము) 
చూపుసజ్రము. (శర) 

అసూయ “వ.**సుత్రాముం డతని కానునీయ 
కంబునకుం జాసోవమియంంను ,, 4 నైవ క, 
ఆ. ౪౧ 

చూరక ర్తి. ద్వ వి. (క. దూుకత్తి. త, చూరక్కు, ల్లి) 
ఒక విధమైన చిన్నక త్తి. “ద్వి. చూరక్షతర్ణిల "మొ శ్రీ 
నురియల( గూర్చి ది. భార. ౧, ఆ. ౧౯. ఫొ, 

మారి. క్రై. వ. (నం. చురికాం 1. ఒకవిధ మగ 
చిన్నక త్తి. “ద్వి. ..మృత్యుశ్రకోజు, వడువున 
మిక్కిలి వాండైనచూారి. నవ కో ఈ ౧౩౯. 

తగులు. (శ ర బ్రాం వి చొ. ఇంటీకష్పు 
మున్నగు వాని అంచు. ది, చారినెంబళికోల పడి 
జార జెక్క_.” పండితా. దీకా. ఈ౧, ఫొ. 

వై జ ళ్, ఆ. రా౦. సి. (నం, "దూార్జ మ్ ) వక్కలు 

మున్నగు వానియొక్కపొాడి. . గ్, బ్రాష్టా బోడ 
తరంబు వివ్బలియు వరయు,” శు3రియు నమంబు 
లుగ దూంచి చూరు చేసీ” అప్ప, ౨, అ, ౪౫౯. 

చూరుకర్తి. ద్వ వి, (చూరుగాక త్తి) ఒకరకపు చిన్న ' 
చూపుడుయా:టం. ద్వ. విణ, (చూపవుడుషావైూట) క శి (జా) 

చూవ నొప్వుకొన్నభూటకాంపు, వ తిభు్యు.| చూరుకమి. “వ. 
fe Pe టో ఆర్టీ క, చూపుడుబూట యితండు బుణింజూవ 

పలయుం జూవూజేని సొమరునం దనన్,'' ఏ 
వ్యవ. రర 

వి, పెండెలు జాతీ రాకుండ 

ముంజూర నెక్షుగా నమర్చినవ ట్రై. (శ. ర. (లాం 
శ చూరుకుట్టు. ద్వ. వి (దూరుడాకుట్టుం ఇంటిమోంది 

యాకులు మున్నగునవి గాలికి ఎగిరి పోకుండ గట్టిగా 
చూపుడు వ్రేలు, ద్య. ఏ. కొ. (చూపుడు శ్రేల)| _నుండుటశై నారతో కళ్రైడుకుట్టు. (శరా) 

తర్జని. (శ ర చూరుకుట్టుబద్ద. ద్వ. వి. (చూరుకుట్టు+-బద్ద) 
మాశెట్టు. ద్వం స క్రి. (యాపుశాజెట్టు) 1. కని చూరుకుట్టుటనై నార్మగ్తుబ్ని దబ్బనమువలె నువ 

చెట్టు. “వ... వెంట వెంట వచ్చునిజచ్భాయం యోగించు వెదురుజద్ద లోనగునగి, (శః ర 
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మోరుకుట్టుదల్బ = చూరుకోట్టుబద్ద. (శ ర 
ఘారుపల్రై" వై. వ. (చూరుశావద్టై) చూపకమ్మి: 

“పీ శలికోవ్వువయి ను్నతిలుకచ్వునకుం దోడు 
చొరువ్రైలమొయిల్ చుష్టుకొనయ కరివేల్పు 

శకక్షము. ౨ ర (శర) 

చూరుమొగ్డ. వై. ఏ. (చూరుషామొగ్గ) చూద, 
కమ్రియందు మొగ్గవశె చేర్పఆచినఅలంకారవికే 
వము. “సీ. తోరంపుము క్యాలచూరుమెొగ్గల చేత 
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| మహజశకాపండు. మీ. శ్రా పిల, (చూజ4 కారుడు) 

కొల్ల పెట్టినవాండుం “వ, .ఆనవరరకుకవినికర 

స్తోత్కవ చనరచకాసమయినిక్వకారుండును చెంచు 

వలచూజకారుండుళు ,. ర కం ౧, ఆః ౧౫ 

దోజికొను. డ్య. స క్రి (యాజిశేకొను కొల్ల 

గొట్టు. “క నురగరుడోరగకిన్న రుప్రరములం వడిం 
షోజఫొనుచు... భార ఆవి లా ఆ. ౧౦౮ 

భార వొ. బిరా వ్. 

bass చ= ణి ఆ. ౧౫౭. చం రాౌం౧| జీ, ౨కి! చూ టికోలు. దష ఫ్ర, (చూజికొను: ధాం చూజఆ 

చోర, వై. ని. 1. వ్రవిద్ధిని తెలుపురు. “సీ భూరి! 
నవంబునం జారే వృజావతుల్ బహువిధసృష్టీ 

నిర్వవాణానిపుణు,ల్రైరి,..” భారం అశ్వ ౨, అం 

౨౦9. కకు, ౫ ఆ. ౫౦; 2 నిశ్చయమును, 
"జెలుప్రును- (చూ, చూశేం 

మా కలుక, ద్వ్వం వి, (చూరు4ఎలుకఎ చూకులయం 

దుండునొకజారియెలంకం (శ. ర. ట్రా 

కొనుట కొల్ల కం టుం కచ ంంరికలణ ద్రుంచి 

యశంబిల నించి పుత్రుం డెక్కటినివి యమూజకోల్ 

యము కా కిని యప్రియయే కలంవఃగన్ =” 

భార, దో." ఏ అ ౨౫౭; 2. దోంపుడు, 

చూజ, “సీ... జెలకపిండు మారులు మన 

ములుం జూజకోలుం గం గొని కామున కకం డోర 

నట్టు గాడ” దశ, 8, అం ౬౦. 

మాచే ఇ చోళ, (విద్ధి) “కం భూకంబులదర్శిం చమూజకోలునొను, ద్వ, స క్రి: (చూజికోలకొను 

బమి, భూకాస్సర్శనము భూతములయెడ నంభా, 
షూకరలత నొందమి సూ,ే తెరువు ఏమోకు 

చూటిగొను. “మ. ,.నాచి క్షయము చూజకోలుకొన 

రాగవ్య క్రి పుట్టిం కనా...” దశః వి డ్ ౬9 

నుఖగరిస్థ్రత వపడయన్ భార. ఛం. క, ఆ, చాూఅ కొను. ద్య © శ్ర” (చూజ4ై కొను.) 

కింక. (నిశ్చయము) “కంనాదుకనయ 

కాం శొరములో, మారుకనఖు పాల్ వడియెడుం, 

జారే యశపలుంకు చెవులు సోకం బెలుచన్.” 

దశ, 3, ఆ. కరా, 

చాఆ. చె.ప. (దం, చరా. క. సూణై,) కొల్ల 

దోవీడి. “క. వేతుగం గనినం చ్రికృలికింజాఆ 

విశిచినట్టు కనదునుజ్జానము నృుక్కాయ విడిచి 

కన కంటెట, మొజ నొకటి లేమి గాను మెయి 

ఫొనవలయంంన్.” ఫోరం, ఆర రో, ఆ. ౨౦౨ 

దశ. ౨, ఆ. ౭౨ 2. కొల్పగొనువస్తువు. “ళా... 

పౌండ విభుం డాత్మీయులం జాఏ చే,వీచెం 

ద్రోయు(డు కోటమేడలు వడక ద్రేయుంకు 

డాయుంకు కెం,డే చూజెప్వండు గొన్న నిత్తు 
నవిలావెక్కించె సంరఎభియైల” ఊఉ. వారి. 3, 

ఆ. 3.6. 

మాఆకా(దు. ద్వ విణ. (చూజచాకా(డు.) కొల్ల 

గొట్టు వా(డు. “హీ జూదంబునకుం చొచ్చి చూఆ 

శాండృను గూడి... దశ ౬, ఆ జని నుద 

౧4 ఈ 22. 

మాం శే 

చూజగొను. “డఊ,.రాకనులు పుణ్యజనా 

ఖ్యులు పూర్వ వై రముల్ , భావములందుం (గృందు 

కొన బల్విడి నాకని చేశ మెల్ల ని;ఇచ్చావిధిం 

జూయైైనొని... విపు, ఇఒ, ఆఅ, ౬౦ 

మాఆగొను ఇ చూటఆకోను, *వ. .,సమస్తవస్తువులును 

చూజఇొందము. భార. బరా. రి, ఈ ౧౧౮ 

చమూజచెచ్చుం ద్వ నం శ్రీ" (చూజ తెచ్చు 

కొల్లగొట్టి తెచ్చు. “ఊఉ, ,.అకనిం జేణువం దణీ 

యయ్యె ముట్టి న,్తాంగముం జూజబెక్పెద ,, ఎ” 

భోర. విరా, 5, ఆ. ౧౯౯. 

చూటఆపట్ల్టు. ద్వ. స, క్రీ (చూజుషపట్టు) చూజు 

కొను “చ... మెన్నలర మనోభవ్రండు విశిఖా 

వారి మానను చూజపక్రై.. ప శకం, ౨ 

ఆం దిగక? 

చూజపుచ్చు, ద్వ స క్రి+ (చూజ+?పుచ్నే.) |. 

కొల్ల గొట్టు. “కు నడచి విదర్భ ప్రాంతము, పొడి 

యుగం గాల్చియును జూజపుచ్చియంం, ల” దశ 

౧౧౩ ఈ ౧౨౦; 2. ఆక్రమించు. “వ, విస్సు 

లింగంబు లాస్యోటించి దిక్కు_.లం జూజపుచ్చం 
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జెచ్చు పెన్ను పెణీని. 4 భీఎ- ఈ, ఆ అం; | చూజలొసంగు = చొజి మిచ్చు, గట్ట శ్రుమ్లిన 

త. అవవా౦చు. (చూ, చూజపుచ్చు.); ఉ వెడం, బాభి నంటి యెలప్రాయము చొూజలెసం గెవాని 
గొట్టు. “గీ కటకటా చూజవిడిది యాకరణి| కిన్ శుక ౨ ఈ 00% 

ధకణి, నురుకలాచారథర్మ్మంమి చూజపుచ్చునుకుని మాఆపట్టు = చూజపట్టు. “కా వేమా న్మలయా - 

దుశ్చేస్త లరారక దూచుచున్న.” నిరం. ౨, ఆ, నిలుం డడరి యావీటం 

సగం 

మాజవోఖ ద్వ అ క్రి. దూజశాపోవ్చం చూ 

చూజనోవుం 

ట,సూనాన్వితా, 

రామంబుల్ వెస ముట్టీ యంద) యలివ్రాకంబు: 

బో. బోష తాానామోదంబులు మూజవట్టి బలి 

యంండై ,. నం ౧, ఆ ౯౬ “సీ, 

మోజు క్వ. ద్వ స క్రిం ; శూటికోక్షన్చు.) 

యాధేశ్ళణుశా ననుజి వింహటకై యిచ్చు. “సీ, 
భూవల్ల సుని మేనిపొందు నింపెసలార సొగయ 
మైరతీ షం జాజ యిచ్చు.” దళం రఆ ఒర, 

మా ఆలాము, ద్వ నః శ్ర (చూజ౨ంషాఆడు ) 

అవకారించు, “న అమరా వాసము లెల్ల జొచ్చి 
దళజుం డభ్యస్పశత ద,వ్యజా,శము ఇెల్లం చొరిం 

జూ౭9 ళాడినకథల్ ద్రన్వంగం బెళశ్క్ళేమి., 

హం, ఉ ర, ఈ ౧౦౯ భెగం ౧౦, స్కం, 

పూ. ౧౨౯ 

మాజలిచ్చే = చూజయిచ్చే, “సీ శానామధువన 
వ్యగానామృకము మెచ్చి సూనాసవము లెల్డ 

జూటజలిచ్చె” వను ౧, ఈ ౧౩. 

చోటలుకొను = చూజకొను, “ఊఉ. కోరిన మంచి 

శేనియలు శ్రోలల నిచ్చి సుగంథసంపదన్, 
జొటలుగొన్న్ నోరచి,** ఉం రాళ, ఆ 
౧౫౭. 

దివిజ, గీ సూదనుం డింద్ర,ఛామంబు చూ 

పట్టీ” నువ ౫, అ. ౧౨౨. 

చోజవివుచే. ద్య. న శ్రీ. (యాజ+విడుచ్చు 

చూజిళొన నిచ్చు “గీ. కటకటా చూటవిడిచి 

యోకరణి ధరణి, సురకులా చారథర్శ బు చూ 

పుచ్చు” నిరు, ౨, అ. ౫౨. భార అను, ఈ, 
౨౦.౨9. 

మాజవుచ్చే = చూజిపుచ్చు. (ఆవవా౦ంచు) “టీ, 

నా దగవనట్టి థై ర్యము మనంబును విన్మ_లి చూ 

ఫు చ్చినన్*” పద్మ. ౧) అ. ౧౬౨ 

న|చూజవోఫు = మోజసోవు. 1. (అవహృాతమగు 

“గీ. నరున శెప్పాటవిద్యాధనంబు ధనము, చోర 

చాధాదికములచేం జూజవోవుధనము ధన 

నొనె... కాఫీ, ఈ, ఈ ౧౧౫ 2. (నశించు) 

“ద్వి. సుస్తీ గుణరడ్న చూజనోయితివె, నరలోక 

మెల శూన్యం బయ్యె చేడు.” పండితా. దీకా, 
=) 

౮౨ పొం 

ఘా జలు పట్టుజ చూజవట్టు + “చ నురల జయించిదేవ చూతాడు. దష్గి* సః ర్ (చూఆ-ఆడు.) అపా 

పురి చొజలువట్టీ న శతకమ్, ఫ్రారిభోొరి। రించు. “గీ అమరగురుమానధనము చూజాడు 

శేర్చుగయ్యనురపుంగవకోటుల, * చిత ఈభౌ' బోయ” నుర ౧౦౨. ఊఉ. వారి, ద, ఆఅ, ౧౧౦. 

క్కి ఆ ౧౫౭. చూలాలికనము. ద్వ వి (చూలాలు?ళనము.) 

చూజలువట్టు ఇ చూోజవట్టు, లక శెరలు చూజలు గర్భిణీ క్వము, WA వ్రేంకంజూలాలితనమున 

వట్టు సగ మాన్సువుటన్న వెన నదే నటీయం వేల్చుం బెద్ద హొలంతి కంతట సీళ్ళాడుప్రొద్ద 

శావించె దీన.” సీం, నార ౪౫, లయ్యె ” భాగ రా స్కాం, ౫౦౨ 

మాటలుసేయు = చూజయిచ్చు. (చూఆలుష sae దే. ఏ. చొ. (చోలు+ఆలు కడుపుతో 

చేయు) “ఊఊ, .. పవన్నగరాజళాయిఃకిన్ , సొముగ నున్న స్త్ర నీ “శా, ఆలోకించి దరన్న్మి కం బెనయ 

వాక్యసంవదలు సూజులునేసినవానిి,,”” భాగం రామ సేం డ.ప్పాంగి యృచ్చూలాలిం దొడ 

జ స్మ౦ ౧౫౨ మీద నురచికొనీ,,..” డా రా, ౬, ఈ ౧౮౦ 

మాజలువుచ్చు ఇ చూటజప్రుచ్చు. “చ,,.అక్ష) ఆం భె ద్వి, ౧౦౯. 

మా,నుల నెరియిర చి సోదరులమానము సూజలు | చూలి. జే, వి చూలు, సంతతి. “గీ. అట్టివాసంతే 

వుచ్చిం.* భొగ. ౧౦, స్మృ౦ ఫూ, ౯౭౭. జేళ రామావనీళ,మా లిమున్నీ టి చొంల కూలిమగుఫ 
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చూలి...”ఊ. రా. ఒ. ఆ. ౧౯. విణ, చూలుతో | చౌక. వై. విణ, బప్పినమైనది. అ=. కా, క 
నున్నది. 

తృ, ౧౯. 

మౌకవు, వై. విణ, ఒప్పిదమైనది. లస్సీ వ్రేళనియ 
మాలు, చే, వి బె. (క. చూలు, క, చూళ్.) |. 

గర్భము, “కంయకోదాదేవియును గూడం 

జాలం ధింజెన్ హారి. పూ. ౫% ఆ ౧౧౪. వాలా. వై 

ఆం. భా. ద్వి. ౧౦౯; రి, బిడ్డ. “మాలిని, నలు 

మొగములచూలుక్. నల్ల నా మేనిడాలున్”” 

య. 3, ఆ. ౧౬౧. ఖొగ. ఈ, స్కం:, ౬; 8. 

గర్భస్థపిండము. (చౌ) 

మూలుకొను. దే, అ. క్రి. * (చాలుశే-కొను.) గర్భము 

శాలు జ్ నిద్ర, పోయినను జాలుకొన్నను 
బొట్ట్లచున్న.” కాకీ. ఈ, ఆ. ౬౦. 

చూలంచేయం. ద్వ అ శ్రీ" (చూల + చేయు.) 

గర్భ మునిలుపు. “గీ, , , తారకావల్దభుందు) చూలు 

చేసీనవాం డంచు నూక్షఫణితి.” కాళ. ౪, ఆ- 

౨.౨౯, 

మాలంవడు, ద్య ఏ. (చూలుషపడు చూళంకొను, 

కదుపుతో నుండు, (శ రు 
మోవె,ద్వ ని. 1, నిశ్చయార్థకము. “క..,నిర్ణత। 

శోకస్థితి నున్న దొనం జ ఖగేంద్రా” భర. 

అది. ౨ ఆ. ౫౦. వైషు ౧ అ ౮9; 

దె చ్ 
(థి 

చ్రనూ నంబు నరులకు ధ్రియించ నందిచూ వె” 

పారి, గి? ఆ, రా, భార, అగి, ర ఆ, లర; చేా కారము టిరా. 

3. 'కాన్యాలంకారమః. “చ, నురలవర్శప్ర పాద 
మున జూావె నుప తులం బాండురాజుళె,నుర 

ముగం గాంచె, ,0”” భార. ఆది, ౫, ఆ. ౧౫౦. 

భార. సభౌొ ౨ అం గి౧ర, 

మావే = చూవె, (నిశ్చయార్థ కము) “క, శావుడు 
సాత్యకి యిట్టను,దేవా లేజయటనె “వెదకి తెని 

యంగవచ్చుం,జూ వే చోపలం జారుల,చే పీటికి 

దవ్వు వోరు చిక్కూదు రింతన్ ఎ డ్, వర్క x, చక్క. క్. వ్ వక్కనిదిః (క్రీ 

ఆ, కర్. 

జ 

న 

సిచారకము. “సీ జలజాశ్షీ యిది పారిజాక వ్రాకాయ. వై. 

లుక కల్పించి మంచ ఊకోేకు జోషలించుం 

జొకమ్ము కానివింత.” కవల. ౫ ఆ. 3% 

= వీ కంచుకము, ఆం భా, దః ౧౫౬. 

పత! | న్వచ్భమైవది. “మ నివకంబుకొ బిలం 

కని టారికిం జొళానిదంపుటదంబుతె ల చం. 
వశ ది ద్ టా 

రాగ, ఆ. ౧8 చందా. ళ్ ఆ. ౭ ర్తి; దం 

మంజులము, “డ్ మారుచే,గాలప్రు-జివ్వం బో 

'ల్పెలిచొకామెయి యొమెబి జాయ నబ్బున ఎ 
39 స ఇవృజంధ. ౬౭ 3. 

వౌకాటము. విణ, కే, స్వచ్చమైనది, (చూ, చొక్కా 

టము.); 2. ఒప్పిదమైనవి. “సీ, రోవాణాచల 
న ఎ్ర్రగ మోవాశగాకృ్ళలిః జొకాటం బిఫనుశీకిరీ 

చం, రా, ౨, ఆ ౫, అం, భాం 

3, ఆ. ౧౪; 3. నిర్దోవము. “చ, వలుకువెలంది 

కిక వనికివ ట్టగుచాలంపు మోముందానురల్ , 

గలిగియంం బ్రాంతవల్కుూలు చొకాటముగా నుడు 

వంగ,” అచ్చ, బొల, 3౯. వి, అందము, 
సొంపు “చ కలికితనంపుళ వ్యాక చొ కొటము 

'మేనిమెటుంగుందీసకున్” శుక ౧, ఆ, 3౫౧, 

* వి, కంచుశ భేదము. ఆం, భౌ. ద్వి 

టంబు వాని.” 

౧౫౬. 

కేం స్వచ్భముం “డు కారు 

“మెబుంగుసంపుల -వొకారవు మేనిమెబుం౨గు ,, 

చంద్రా, ౨, ఆ. ౧9౫ 2, సుందరము, “కః 

ఎన్నడు చూతు నయో నిన్ ;గన్నులవండువుగ 

నిం జొకారపునవలా,మిన్న ,..” రసిక ౬ 

ఆ. కరా వి, శోభ్స కాంతి. “సీ, బాననాడెంప్రును 

స్తేనిచా కొరంబు  హేమాతిశయలీల స్ట 

'శెన్నుల రసిక. ౨, ఆ. 82. 

ఉదిరిబంగరు 

వ్రాత వాదనిశవూవఃి చొక్క సగతుం వొంబట్టు 

మొగలి జల్ల ము, ౪ చంద్రాం కం ఆ ఇగొ 

వంగు. చే. ఏ. 1, నోటిశండి డఊోరుదృవము, | చేెక్క_టము జ చొక్కుము. (వగా, 1, చక్కనిది 
చోట్లు. క్రీ చప్పరించు వెద ట్లు స్ట లుబ్బ 

దంష్టాగ్ని -చొంగమైం బడి చుంయి చుంయి 

మనంగ స్వా ర, ఆం౧౭; 2 పొగ్యత్రాగ 

గొట్టము, (శ ర 

“గీ జలుకుంకేలి చొక గ్రాటంపువాట వట్టిమాట” 

వుందా, ౧, అ ర. పాసు ఏసి ఆ. ౨౦; 

(2. మంజులముం “గీ, చొక్కుటం బన వెలయంం 
మ౦బోలనసాఖ్యం” అం, ఫె శృ ౧; (8, 
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నిర్షిన్ను యు) “ఊం చొక్కటమై ఫలించు: మన | చాన చె క్కా.టపుం,బలుకోంద రక్తడి 
శోభినకార్యము లెల్ల టిట్టి భాం” శ్రీడాం గణం aye? చంద్రాం ౨, ఆ ౬రి. 

(వి. అందము) “చ. చిజుదొడలందమా చికిలి చౌళ్కాయ. వై. వి. (ఈ సొక్కా_య్.) చొక్కా, 
వప్కలచొక్క్టుటమా, , ౪” శుకం ౧ ఆ. ఏ౯౪. ఆంగ రేక. “పీ, , .కంచుక భేద మలరారు జోలా 
ప్రబంధ. రోగా చొకాయ చొక్కాయ చొక్కా చొకా 

చ్రైక్యణ. జే. వి శీఠలళ (శ. ర చొగా నాల...” ఆం భాం ద్వి. ౧౫౬ 
మౌక్కకరముః వై. విణ. (సం. చోశతరకా 1. పౌళ్కారకు. వై. వి, మిక్కీ_లిన్వచ్చక. (చూ. 

స్వచ్భము “గ్ చాక్కకర మైనవేనరుంజాక్క| చొకారము) విణ. మిక్కి. లిస్వచ్చ మైనది. 

నెక్కి 

వొడిచెలో చంద్రా. గి ఆ ౧౧౪; 2, నిర్షో “ఊఉ... చొక్కా రపువల్య్ష పొవడలం గట్టి...” 

పము “గీ చొళ్ళతర  మైనగోవకన్తూరి పోడ. రా ఆ. ౮౭. 
యలంది” చంద్రా. ఈ ఆ ౨౬.9 చెక్కించు. డే. స క్రి. (చొక్కథా. శ్రే) 

చొక్కంము. వై. వి కాంతిగలకేంపు. ఆం. ఛా. చెక్క కేయిం. Bao శయ్యకుం దినచి 
ద్వి. 4౭22. విణ (సం చోతమ్ కతు. నాక్టరచుర గళొవైఖరిన్.  కృ+. శరకుం 3, చొక్క ఈ సొక్కుంఎ) 2, నిరోవము. “క... ఆ. ర౭. వేం: వంచ 3, అ. ౨౫౨. 

నీ+చొక్కపుగొడుకును. నీవును, నొక్కతవై | చొక్కీ.డు. చే. సం క్రి. (చొక్కు_ాఇతు) మోస 
(సుక్కు. మాని యుండుయడు నెమ్లిన్,” వాం) పుచ్చు. “చ. ..మ్రుచ్చు" తి వధూటిం గొంచు. 
వూగి ఆ ౨౩౧. రామా రి, ఆ, ౬౯, 2. బిజి జొక్కిడి ఫోయినవాండు చూచితే.” 

నుందరముం “క, .. మొగముతేట స్టీబజడతీరారా, వక్త, ౬, ఆ. ౭౬. 
చొక్క మగదీని: జూచినందొక్క మనం | పొక్కివడు. ద్వ. అ. క్రి. (చొక్కిగావడు) 1. 
గాడ చెట్రిసుజ్తానలకన్ వీజు ౨, ఆ ౧౦౨; ఆక్చర్యజడు. గీ... ఈళన్న్న చక్కందనము, 
ర. మనోజ్ఞము. “ఊ, , ,కంకణనూఫపురాకృతిం, నిక్క మెక్కడ తే దని చొక్కిఇడంగుి” దశా. 
జుట్రిరి పాణిపాదమునం జొొక్క_ముగా బినాకాండ ౮) ఈ ౭౯ 2 సోలివడుం “దర... పొటిదప్పినం 
కోండముల్ .' విక. ర, ఆ, ౧౬౦, అం, భా, జొక్కీ_గశేయెడుచారు.” పండితా. వర. ఈ 36, 
కృ. ౧౪౯; క, న్వచ్యమః, విశదముం “వ,,,తను. ఫు. 
చక్కనినగపు చొక్కపుజీనిచక్కె రని,” | పొక్కిలి. చే. వి. చొట్ట (చూ. చాక్కి_ట్లనోవు 
దశా ౧, ఈ ౧౪; ర అనుకూలము. క్ల దిక్కు. (శర) 
లకుం గొంద అరుగుర్కడక్క_డ జల మరనీ యిచటి 
కరుదేరంగాంజొక్కు మగుచోటి కయథగుదము 
“44” నా, వంచ ,ఆ, రోం, వరావా, 9, ఆ. 
లి 

వాక్కిలు. దే, ఆ. శ్రీ వ్యామోవావడు. “చం 
చక్కెరలవ్నకుక మిగుల జవ్వని కం జిగు రాకు 

"మోసికిన్, జొర్క_పుజుంటి లేనియకుం జొక్కలం 

చుం గనలేరుగాక ,..” చాంశా ౨౮ 
చాక్కా. వై నిం బొక్కాయ. ఆం. ఛా. ద్వి. చక్కి బ్లనోవు. జే. అం శ్ర" (చాక్కి_చ్ల-సోవు) 

౧౬౫. విణ. మిక్కిలి స్వచ్చమైనది. (ఊఉ. చొట్టలువడు, “సీ, కదిసీ మై గందంగం గొయిట ' 
వొక్కాపొ త్రము. శ, ర) బిగియిందం మొక్కి చ్లనోయినసొమ్మతో డి యః 

చొక్కాకుః ద్వ, వి. (చాక్క.+-ఆకు.) జొన్న ౨, ఆఅ ౯౯. 

భున్నాగవాని యంగ నఠతుం “ద్వి చొళ్కాకు ప్రేరక: తల శ శ్రి (ఈ సొక్కు తే 
గాలికి న్రష్కుచు,,.. బన ర, అ, ౭౬౯ వం, చొక్కు..) 1. వరవశనుగు. “క. నుదతికీ మధు 
వారి డ. ౬ ఈ. ౧౩౫ సేవం దనువు చొక్కలం జొచ్చెన్.” కవిక ఈ; 

సైశ్కాటను = చొక్క్టటము, (మనోజ ముం ఆ. ౧౫౯. చెష. ౨, ఆ. ౧౦౫; 2. నలపుగొను. 

“ముం ల్ర్ందటపలందబకేక బళొనరెణక | “ఫీ చూచిన మగతైనం జొ శ్కెతనత్డిజౌందర్య —— 



వాక్య. 

సంవద సొంపుదాల్చె నవియంలో నిర్వ, ౧ ఆ. 
౪. వరావా, ౧౧, ఈ రం; త. లాంరగు “గ్, 

ఇ ట్టకండు క్రైలజకుం జొక్కు. టెిగియొక్కొ | పౌప్క నుందు జ చొవ్కఫొడి. “ఆః 
వనం డ్ ఆ, శం. దశా, దె 

&, నురణిం చు. “ము మడిసెం 

ఆం ణీ; 

ఇగరళున్ననోతు 

11483 చొచ్చు 

కన్నపు త్తి చొక్కుపో డిజరణి.” 

అ. £౬౦ 

దశా, ౧ 

చొక్కు 

మందు లనంగ సోయగంబుల గనులనల. టో 

న్బసీం, 0, ఉం, ౪౭. రని, వః ఆ. ౧౧. 

లేదు లిలిగెన్... గళాళి చొక్కె...” సా. చౌవ్యమడంయు, చే. అ క్రి, (చొక్కు4కుడంప.) 
౧, ఆ. ౧౦౭ రీ. ఇష్టమగం (వాపా ఈహార 

నాకు చొక్కదు వ 1. 'పొరవశ్ళమం. “క, 

ఆని వనజముఖులు చొమయ్మనందను చెలింగక 

వలుకుచుండ,..” రుక్యాం 3, ఆ. ౨౨౬ స్వా. 

గి అం ఇలు 2. వలపు “డు ఆక్కట నీచెనం 

బలికి నాజడ్ కూరిమి యరణయ్య  మాయపుం. 

జొక్కులు నీవు నిక్క ముగం జూచి...” ఫోరం 
ఆర, ౬) ఆ. ౨౯౭; 3. మద్య పానాదులమత్తు, 

“ఉ. ఆననుయంబునక సరశీజాసరు పెట్టిన 

చొక్కు కుంభక్కర్లానురుసోమునం గదిరె,.," 
నిరం, రి, i ౧౯. దగ ఈ ౧4౯; 4. 

మూర్చ" క్రీ ఇక్కుురు వైన్యంబుచొక్కు దగ్గ గ్రాకే 

మున్న (గ్రక్కున జనుము...” భార విరా. న్ని 
ఆ. ౨౧౦. భార, విరా ౫% ఆ. ౨౦౭; ర్, 

మత్తుమందు. ళ్ గొల్లిపల్లియలో నున్నగొల్ల 

వారు చొక్కు. చల్లినా వడి నొక్క రైన,మేలు 

కొనక ని దింప,” వి, ఫు, ౭,ఆ. ౭౬. వరమ. 

౮ ఆ, ౧౮౦౬౪. 

పౌప్కుటాకు = చొక్కాకు. “సీ. సొపగాకు 
శారాకు చొక్కుటాస వగకు... ఆం. భె కే 
దిష్ట+ ఒలి ౨ ర 

నక్కనీరు+ ద్వ. మి (చొక్కునీరు) కల్లు. “క, 
ఆడికి చే లిపి వసరమూ బడిం జన రళ్కను 

చెలకింగి పట్టుకొని శయన్,వడి బూదిపేసి శనకున్, 

దొడిబడంగాం జొక్కునీటితో నిచ్చి రొగిన్ఎో 

యః 3, ఆఅ ౧౨.౫. 

పౌక్కపెట్టు. చే స క్రి (చొక్కకెట్టు 
చొప్కుపొడి మున్నగువానిచే పశముశప్వునట్లు 
చేయు. “వ,*,ఆమ్తాయలాఃడి యక్కునూరుని: 
జొక్కు. వెట్టి 'కెచ్చుశలంపునం జని, 4.” విపు, 

రా ఆ. ౧౬౪ వండితా, మహిమను. ౨౦0౬+ పొ, 

వాక్కలొాడి. చే, వి (చొక్కు4ాపొడి) మాంద 
చల్లినంతణే నుత్తు గలిగింఛునుందు, “గీ, కటు 

వాచ్చు. జే. అ. క్రి. 

1, (నిద్రాదులచే) ఏివశమగు. “వ, , ,ఆంతంత సాని 

వచే చొక్కు._నుడంగి యుండం చానయ్యవ 

సరంబున,..” కాకీ. రో, ఆ. ౧౨౦; 2. పోవు 
క్రీ 
సు, నే కృంబు లో షనిస్స ఎ్రనాకేష్టము నొంద 

శృశిపుటంబులళ కి చాక్కుమడంగ.”” కాకీ, ౧, 

ఆ. ౧౩౯. 

ర చొక్కాయ. అం. భాం ద్వి. ౧౫౬ 

పొచ్చినిల్లు, జే. వి. (చొచ్చినశాఇల్లు) 1. శ్వశ్ళ 

గృకాము. (ణా 2. ఆశ్రయస్థానము, “ఆః 

నగుణములకు నెల్బ జొొచ్చినిల్లు.”” భారం, శాం 

౧, ఆ. ౨3౬ 

చేెచ్చిలు. కే, అ క్రి (చొచ్చు+ఇల్లు) 
ప్రవేశించు. "క మ్రుచ్చులు కిక కాం 

జొచ్చిలి యొప్పింతు నెపుడు జూదపునథలన్.* 

జర ప్రా ళోం. (రూం చాచ్చిల్లు 

వాచ్చివచ్చు. చే. అ. క్రి. (చొచ్చి4వచ్చు 
మోందికీ తోనికొని వచ్చు. “క్రీ జ్యో ల్న్నేతుణ 

యటంచు జొచ్చిరాకు చకోర, 4.” ఇందు. ౪, 

ఆ, నగరా 

1. యత్నించు. “క. వరున 

దనము మెయి త ,జొరం దగ దది ఫౌదుయగు 

కొయంచొ బృగు విను...” భోర. శాం ౨ 
అ. ౨౯౯ విప్రం ౫ ఆ ౧౯; ర్త మొదలుపెట్టు. 

ఉక ఆర్కు.నుదేయా స్ప సవమయములయందు6 గృక్ల, 

కాంతి ఘోరకబంధంబు కచ్చంచొశ్చెో భార 

భవ్య, ౧, ఈ ౧౧. హర ౨, ఆ ౧౪; 9. సిద 

వడు. “ఉ,,.ఈతండు దొంగకూటి కే,లాగునం 
జొచ్చె,..” వవ, ౫ ఆః కోణ. కళొ. ఈర, ఈ 

రాగా కం అంగీకరించు. “కః గురుఖీహ్లాదులనున 

ములు, దరమనకుం జోరకయుండ,,,”” ఛారః 

ఉద్యో. ౧, ఆ. ౫౮ భార, శాం. ౨, ఆ. ల; 

ర్, రకు “గ. అంతం త్తే తాయుగము 

పొన్ను,” కవిరాం ౫ ఈ త. కళా నే 



చాచ్చో 

ఆ, ౧౨౫; 6. పుట్టు. (క్ట పితృ కార్యయజ్ఞ 

ముఖముల, శ్రుతచోదితహింసం గీడు సొర చేరదు 

ప భారం ఆను. ళ్ ఆ. ఆం. న శ్ క్షే, 

ప్రావించు. “క, ,,చొత్తము నిర్వాణపదము 

శుభ మాన మనకున్.ి భాగ. 2, న్యం: ౨౪౯; 
ర. ఆశృ్కయించు.. “క,,.ముకుందుని న్నాళ్ళ 

య౫ంవవయ్య య్కకనిం జొచ్చిన ద్రైదుకు దీవుం 

దమ్ములు నుతులున్.”” భార. ఉద్యో. ౨, ఆ 
ఇ క్ £6 న 

కలగ: న, శ్రీః ©. శీ చ కోళించు క్ర 

వరివోనము భౌపణమును, నిరీక్షణము లోను7గాయగ 
మనను సొత్తురు నుదతుల్ ౨” భార, ఛెొం. ళీ, జ, 

300. భార భస్మం ౨ ఆ. 3౬౭. భార, ఏరా. 

ర ౪, అరోరా 

కాక్చో, డే. వి. వశువులు మున్నగు నానినికోలుట 

యందలియనుకరణము* “కం వచ్చినది లాగికొి 

మటీ, చొ పో యనిపింళు నిదియసూ మత మను 
చున్ వైజ. 3, ఆ. ౯౯ (చొచ్చోయని 
పింతు = వెడలంగొట్టుదు అని భావము.) 

మెటపౌటం జే. వి చెమట మున్నగునవి కాజుట 
యం దగునశనుకరణాిషు. “క. . ,చొటచొటం 

గన్నీరు వొరుగ... భోం ఎ) ఆం కిజ “క... 

మేవం, జొటజొటం చెవుటలు కాటం, 

వరాహ ౨, ఆ. ౧౮% “చ చొటచొటగా 

సుధారనము జొబ్బ్చిలుచున్నశశా ంకురీతి, * 

వీల్ల. ఏ, ఆ, గం 

పాట్ట. జీ. ఏ. 1. చెంబు లోనగునవి క్రిందంబడు 

టవేం గలుగునొక్కు* (వా); 2. చేవామునందు 

వ్యాధి మున్నగువాని వేం గలంగువల్టము, వంకర. 

(శ్రా వాం. విణ వ్యాధి "మొదలగస వానిచే 

వంక రైనది. “చ, ఇప కంవనునకుం గేలం చొట్ట 
అశ ఖ్ రసీకం ౧ ఈ, లోగ 

మాడపాడ = చొటచొట. “చ. ఆడీదమువ్రేటునం 
బళీయ శ్రైనశరీరనూనందు ెర్తురల్ , చొడ 
చొడం గమ.” వారి. డ్, ళీ, ౪, ఒకి రో 

మేౌడిమిడి. చే. వి. వృతవిశేనము. (బ్రాం 

చా ్తెంచు. జే, వ్ శ్రీ" (చొచ్చు*శ తెంచు* 

స్వార్దమునం) శ్ర వేశించుం “ను, , ,తపోరణ్యంబు 

సార్తరగన్ ద్యా స ఈ ౧౦౮ “ఈ 
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చా వీ వొదును. చే. వి. కేడి, చమ. స్క గర నూ 

చెప్ప 

ఆస్తవహలోవలి శంకయు, దిగ్గనం జొ్తెంచి,, ౪” 

రసిక ఇ, ఆ ౧౩౯ 

సుంద 
అబల: 

వాస్తాంచికవమధుల జేజేలవెంద్రోవ లెల్లక్ 
జొదు నొందన్*” డాం రా. ర్క ఆ DAN. 

కేెదుము, డే, టి. ఎండినఅరంటివట్ట. (క. ర 

వాతపు. చే. స క్కి (ప్రవేశపెట్టు. “కీ ఆవార 
ములు గొనునవియంంను నగునవి ₹గానివి యనువిచే 

కంబు బుద్లింబొనువండు, , భర. అశ్వ. ౧) 

అ. ౧౬౬; 2. గచ్చు. “క, తనువున శితశరములం 

వడింబొనిపి యకం డకనిగళికకోణితుం జేసెన్” 
భార, కరం ౧, ఆ. ౧౬౨; తి ధరించు. ష్. 

చొనిపె సమంతవీథి: జేర్చుక్క- యోర్తు.” అమ. 

క్క, ఆ ౧౨౮, ఓ. శ్ర యోగించు. “క, , దర్భలు 

గొని మారణమం త్రములను ఫఘగోరత రను గాం 

జొనిపిన దివ్యా స్త్రము లయి...” వి ప్ర. ౨, ఆ. 

౧౨౦; 5. తూర్ను, సెట్టు. “సీ, , శార్దూల 

చర్మంబు చంకం జొనిపి...” పారి. సే ఆ రాజ 

కాకీ, ఈ) అం ౧౨౧; 6. కలిగించు. “ఆ. బాల శీలి 

మోందిభరము శ్రమంబున్క విడువ గళలయందు 

వేడ్క. సొనికి*” భార. విరా ౧, ఆ. ౨౫౧; 

7. ఆచ్చాదించు, కవు. “రీ, -“వేలాంచలము 

పజణచేశరం దడవి, తెచ్చి పాలిండ్లమోందికిం జొను 

పుచు,.౪” వృథా. ౫ అ *3; 8. వ్యాపింప 

జేయంం. *చ..,వో)నము నునువాతెఆం జొనుపు 

శారద పొల్పు: గృతీంద్రుస్ఫూర్తులన్”' చం, 
రా. ౧, ఆ. ౬; 9. స్రేరేసించు. “క్రీ నార్యతు 

దుస్ఫవాకౌర్యగుణాకల్పఘనవదాతులం బయి6 

జొనిపి ఛా. రా, యు, ౧౯౪౭. ఫారం భమ ం 

౧) ఆఅ, ౧౬౯ 

పోవ, చే. వి. 1. జొన్న లోనగువాని దంటు 
“చ...వండువెదు శ్లజలీల 'మోరత్రోపులం బడం 
జొచ్చ వంచుకొనుపోలిక వంచి...” స్వా ఈ 
ఆ. ౧౮ ఆం. భౌ ద్వా ౭౬; 2, కోనీ యుండీం 

చినకొన్న లోనగువానిదంటు* “గీ. ఇలుకున్రూను 
సెరంటిలో చెక్కు.'బావినునగలును జొవ్చ పెను 

వామి జనుమం,..” శుక. ౨, ఆ రో౦౮ యీ 

ఛిన్న యవము ఖనాళంబు మెలగు జొచ్చః యనంగ 

3 ఆం, శా, ద్యిం D3 
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వేగొచ్చకాండిం జీ. వి (చొప్ప కాడి "ఆం డెడ్డను 

గట్టి తో ళెడు దిందువంటిచొవ్చ మోపు. (శర) 
వేాప్పడు ద్వ, అ, క్రి. (వొప్పుషావడు,) 1, 

కలుగు. “క శ్రుతులును శాస్త్రములు బహు, 

శ్రుతులవలన సంజ శాంతి చొవ్చడ వలకే. 

న్ఫుశికి నృపు లడరుడుశ ధ్కీయుళు లీవిధ మునక 

రోయకుండుదుర నృపా” భార. స్తీ" ౧, ఆ. 

౧౫ భారం శల్య ౧, ఆ 302; 

(శ. ర); తి. నిద్త మొ. వచ్చు. “క అప్ప. 

నుండియు ెఇంగుగప్పికొనన: జిత్తవృ ల్సి గలం 

"గెడు మేనున్, నిషప్వులం చొరలినయ ట్లయిచొచ్చడ 

దించుకయం ని ద్ర శుద్ధంచారా. ” భార. ఉద్యో. 

౨, ఈ ౧౯. నిర్వ. టు ఆ. ౭౮; ఓ. దొరకు, 

“గ, ఆకటను సీషవట్టున నన్దల౨ప్పుడవ్పిం బులు 

గును సోళచోటం జొచ్చడమిని, దొంటివగను 
ఇట్టనం గిరాతుండువో లెంజంపి యగ్లోవుర క్ట 

మాంనములు గొనియె,” వారి. ఫూ. ౨, ఆ ౪౫ 

దళ. ౭, ఆ. ౧౦౭; ర్. లభించు, స్రాక్తించు. 
“క్క ఎప్వుడు శ్రీగిరి కరుగుదు, మెచ్వూడు శంక 

రునిం జాతు 'మెప్పుడు శుకముల్ , చొప్పడు 

4) కీషు సి ఆ ౯౨; 6. సాగు జరగుం ఆక్సీ 

చూజణ యెపుడు నిట్లు చొదృడునట్ల్టుగా, =.” 
దశ ౨, ఆ, ౭౧; ౪. అర్హ మగు. “క, ఆధన్యు(డు 

గాం దన్యుండసాధారణుం డకడు ద్రైవనన్నిధి 

నతఠనిన్, శోధనవీసినం గాక య,కోధన యుండొ 

కటి దలంవ జొవ్పడ దింకన్.” సా, 3, ఆ. ఈ. 

రానువ. గ ఆ. ౯ శక్యను'ఛ. “కు తినుము 

వారితోడు గలయార్టును లువ నదీనుతునకు 
జొబద్బడుబే, ,,” భర. ఉద్యో, ఈ, ఆ. ౨౧౧; 

9, తిన్నడు. " సీ జ్పీరుకో దగీనట్టియూర 

'లేనియుటంకు వరులబుద్ధులకు. చొప్పడనిమంకు. శ 

శుక, క, ఆ ౧౮ 10 సవాయవదు, “నీ అంగ 

నాళితుం డైనయట్టి పాలనునకు బంధునంఘంబు 

చొబ్బడనియట్టు.” ద్ర, ౨ ఆ. ౧౮ మార్క 

పీధ 5 ll. వ్రాలు. “క, .కడువేగమ్మన( 

చి పురవారునిహ?_స్తమ్యునం జొచ్చడియెం: గని 

యశండు వెన ఇమి/ంగెన్ ల భార. శాం, 

గి ఆ. ౪౭0౧; 12, ఓఒవ్వు “మం. ంకినుకం 

జాబిల్లి ముక్కంటి చాంబొడుపుం గెంవను వేండి 

2. సరివకు. ఫొ 

వాప్పరికింజే. డే. 

కంట నిరులకొ ఛ్రూనిల్హుమే చేర్చి చొచ్చడం 

దద్భూని యలంజ నా నపుడు బి బం బొప్పె6 

చాండుద్యుతిన్ =” "పోరి. ~~, ఆ, శర. భార. 

వో. ౧౩ అం ఏ ఎగ 

లంద మలు ద్వఃవి, బి. బాల క్రీ జా 

విశేషనుం. “నీ. బండ్ల సల్లును చొప్పటెంద్దవసచం 

బులు గంగెద్గులాటలు , ++” వాంస 3, ఆర 

వృరి. జే. విణ, (చొనవ్వగాఅని) కే, త్రోవ 

తెలిసినవాడు. “వ, ,,అవ్శటవ్పటీకం జొవ్చ 

రులవలన నువ్పతిల్లిన దప్వుళ్లకు  చెచ్పరంచ్తై 

తుద్చలం దూజుదుప్వులును,.. ఉా, వారి, క్క, 
ఆ. ౨౯; 2. గుర్తు తెలిసినవాడు. ఆ, భోం 

ద్వి. ౧రా౬: 

చావ్బ్పీంచే. చే. స శ్రీ (చొవ్నటు: ధా పే) 

చొవ్చడంకేయంు. గ. ర.) 

స శ్ర," (చొవ్వుశేవంకించుం 

బికించు, చూచు. “ఊఉ, ఎప్పడు గంగకుం జనుదు 

ఇవ్వడు మొనుల పదపద ముల్, చొవ్చరికింతు 

ఖా క ప ఆ. ౧౩౩. 

చేాప్పణుమే ఇ చొప్పరించు. (ఆరోేవించు) “కం 

అవ్వడు నీయెడ దోసము, చొప్పరువం దలచు 

నట్రిచో మోం ఇెట్లో,యొప్పరికింపుము, , 
అచ్చ. భా ర ఆ, 2, భా, 

చేాక్పింజు = చొౌనుపు. (శ. దం wo) 

వేాప్పిక డే. విం బొమ్మ “చ, తరుణులం 

చీల్య బొమ్మలును దంక పుబొమ్మలం మేలి గాజా 

బన్నరులును చూ నిచాక్పికలం, ,*” ర సం 

౨, ©. లర, 

చొన్నిల్లు. డే. ©. శ్రీ చొప్పుడు, తగు, (శ ర.) 

చ్రావ్వు. జే.వి. 1. మార్హ ము. “వ, .,ముక్క_ంటి మింటి 
చాప్వనం జనియె, , స్టా. ఓ, అ. ౮. అం. 

భా. ది. ౮; 2. పద్ధతి, రీతి, “ఉ. అమైన సొచ్చు 

చొవ్వు తెలియక్ నినె నంతిమె కాని యిమ్లు 
లంగ వజుభంగి వాడు వినం గానందు.. లో 

ఛార. దో. ౨, ఆ. ౨ఏ౫ 3 పోలిక “చ 

సురలకుం గల్పభూరువానుచొబ్వనం గోరిన 

కోర్కు.. లన్నియుంం.గురియుదు వీవు,” వారి, 
ఊం ౨, అ ౧౫౯౬; ఉ జాడ. “గి, కాల్చ్బలంబులు 

వానాంటం గలయం భొలినింజొచ్చి యొక(డును 



చాల 

అ్రితికీనచొవ్వ లేదు. భా, రొ, యు. ౧౮౨౪. 
భార. ఆర, ౭, ఆ. ళంర్యా ర్. హేశువు, “ఆ, 
వృష్రీ 'లేనిచొప్వ విప్రుల నడిగిన,,.”” భాగ, 
౯) న్మం. ఇ౬ల 6 కృత్యము. “క కలు 
దోనంబున రాక్ళానులు చేనీసయట్టికావీచొవ్చును 
మదిలోంజెలిసికొని,,౨ యం 3, ఆ. ౧౩౫; 
గ్గ సత్యము, “ఊఊ. కీడున కోడ కించుకయుం 
"గేకయభూపవలతియింటం బుట్టి చొస్పాడక పౌన 
జాతి వయి తక్కట,..” భా. శా. అయో. 
౨౦, రం. రా, ఉం ౧౬కి, పొ. ౧౨. చం; రీ. 

అవకాశము “గీ, పురము వెల్షడి కా భీకాపుణ్య 
భసన,సీమ సంకేత మట శేవు చేవ. మనుచుం 
శెప్సి వాచాలి వతిలేని-ొవ్వుం జా ధి, పత్తు 

నిద్దురసచ్చి తాం బోయె నటకుి వాంస 3, 
ఆ. 36౮ 9. వంతు. (వా. ఒక్కొ_క్కరికి రెండు 
కండ్డ్దచొవ్వున నిచ్చిరి); 10. జేదము. “నీ 
చొబ్ద మార్చితిం బెక్కుచోట్ట శాతసలీతి 
నావారుం గన లేకు నన్ను నరసి* కళా, ౮) ఆ, 
౧౬౬ స్వా. కె ఆ, ౬. 

పౌబలము, చే. ఏ. గుజ్జముగర్భకుం దుంనుకిండము, 
(శ ఈ శ్రా) 

మౌరంబడు. ద్య. ఆ. క్రి (చొరకొ+వడు.) ప్రవే 
శించు. “కళ. అనుచు నరోవరమున న్యవ్వ వనితలు 
గొొండొవలమోలీ వడిం జౌరంబడిరి,,.””” ఊం. 
వారిశ్న. 3, అ, 3౭. నిర్వ. 3, ఆ. ఏ౮, 

చేౌరంాజు. జే, అ. శ్రి న క్రి. (చొరక్ + 
సాణు) చొచ్చు, ప్రవేశించు. “చం, గార 
వంపుజూ,క ముకడ్ల నిల్చు నిల్చి యది తావము( 
బెంచిన లేంతతీవబొం,చముం జొరంయాయి. ,. 
భార. విరా. ౨, ఆ. 303.అం భా, కృ. 
౧౨౨. అం శీ" కలవామునక డీశాను, ప గా 
కరి కరియుక్ భటుందు భటుడు గాథచ స్భలనక్ 
జొరంబచాతి పోరుతజీ,_* శా. వి, గి ఈ ౬, 

చౌరంెట్టు, జే, న, క్రి. (చార స పెట్టు) చొరం 
జేయు, వ, వేశ చెట్టు. (బ్రా) 

చవౌరపోంక, చే. ఏణ. (చొరవ4పో(త 1. నిరంత 
రము. (శ ర. (ఇ); 2 వీకవరునగా. ( చా 

చేారప జే, వి. 1. ఇస్త్కవేశము, “వ. ..శలీయుగంబు 
చొరవ యానన్నం బయ్యె భార, శల్య. 
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హీ 
చొర 

౨ ఆ 3౦0% భోర డో 1% ఆ 11; 2, 
సావానము. “ఆ, తెఅన జీను నోరు చాఖన 
కుండం గాక్కచొరవ గొనుచు నిలు చార 

వశంబే.” వైజు క, ఆ ౯౭; 39, 
(వదార్థముల) రుచి. “వ, ++ ముట్టంబడినరోగంబు 
నుం బోలె జొరవ యీోక,..” కవిక ర ఆ, 
౧౧౩. భెగ ౧౦. న్క_౦ పూ. ౧౯౪; 4&4. కు 

కుశలత, “క. తను వొప్పెడునది యానన్కమున్న 
నూకేన మిట్టి నీచ బొలంతీ యోగుం,బునో నింత 
చొరవ యె మైెయి”బశువడియెం శెపును దాయ 

బని లే దింకన్.” భార శాం, ౬, ఆ. ౧౮౭, 
“కీ మన్ను నాచెట్రినకన్నంబు నచ్చో్చోటు చొర 
వకు నిమ్తగు తెరువు గాయి దశ ఇ, ఆ. ౧౮౦. 

చేరవక త్తియ. ద్వ. విణ. (చొరవూక తియ 
చొరవగలది. (శ ర) 

పౌరవకత్తె = చొగవకలత్తియ (శ ర 
పౌరవకాండు. జే, విణ. (చొరవాళాంయు) 1 

ఇమ వేళించువాండు. (ర తెలియంగ మీకూట 

ములు వేలకొలందులు చూడ మోరలం గండిచొరవ 
“ఇ 93 

4 . కాండు. చంద్రా. ఈ, ఆ. ౬౧; 2. సాహసము 
గలవాడు. “గీ, జూటుందనమున సభ 'లెక్కు 
“వొరనశో రెడు ఆను. ళో, ఆత్మ ౬0౧ 

వేారపడి. జే. వి. (చొగవగావడిం చాొరవ,సావాసము. 
(బ్రాం; 2. ఒకవిధమైన మోటుబండి. ( శ్రా 

వౌరియం జే. వి. చరియ, వీటవాలంగానుందుకొండ 
గట్టు, (శ్రా) 

కౌవన. చే. వి 1, చొక్కా. “క సురగాలిం 
బడినచావ్న-చొరుగును బో తెన్.” శే: xX, ఆ, 

రాళ; 2. బీకువామున్న గు వానిఅర. (వా) విణ, 

ఎంకీనది, (చూ. చొరున్రు 

పౌయదలం జే. వి. "మొదలు. “వ, , ,ఆపురువో _త్తముం 
డ స్పెనులేంం చొరుదలయందు. , ఎ” భాగ, రా, 
స్కంం, ౭౧౬, 

చేరవు = చొరుగుం వి. (ఎండినయాకుు “క్ల 
ఆనిలా శ్త ౦బు (ప్రయోగించిన నంశ చ్చకులు "బెనలం 
కేదరి చొరువుచ్యాడ్చునం దూలంగ, ల భార 
(దో? ౧ అ ౨౬కి. విణ, ఎండీనది, శుష్క్తించి 
నది. “క విరులుం జిగుళ్ళును జొరువుగ, సిరిగందపు 



చౌ 

టన లొకింత చిలచిల మని వేగరను వరువట్టు 

గొన...” కళా. జ, ఆ, ౨౫కి 

చేెజ. చే. ఏ. 1. మక సిని శేషము. “ద. అది? 

a నొ దలకియం౫C జొచ్చుగలి చొవ్పడ 

వానర సేనం జొచ్చి...” భా, రా, యు, ౯౮౭. 
ఆం. భె చ ౧౫౪౯; 2౫. బాలుండు “ద్వి. 

చొఆ నీకం జొరఠాదు చొరంగ నుద్భ ర్తి, 

కొత గాదు... రం, రా. సం. (శ. ర 
కైజచొఆ. చే. వి. చెత్తుకు కాజుట నివ్వులు 

రాలుట యం, దగుననుక రణము, “క. నెజకులు 

చాంకినయమ్లు లు, చొఅచొఆ నెత్తురులు వడియ 

+, వారి ౧౦, ఆ ౧౮౪౮. “చ. ..ళన్నులం, 

జొెఆచొఆ దురిషిపొనలము జొబ్బిలంచుండంగ 

టం భగ ౧౦, న్యం, ఫూ, ౬౬౨, 

చేాతి?గండుం దే. ఏ, బోయ. *ోచ,,,పీబుంద లొప్వు 

చొజటీగాజకుం గాక ,..” ఊఉ, వారి. ర, అ, ౨౯ 

చౌలము. చే, స. శ్రి + బాధించు. “కం వలంమయటు 

కీచందమునన్, బలవించంగ చైవగలిం గృ పాతత్ప 

రులై, పిలిచి కిరొతులు 'బాలకంజొలవక గొని 

వచ్చి నాకు జూపి ముదమునన్.' దళ. ౨, ఆ. 

23, 

చ్రాలయు. జే. అ. శ l. జంకు, వెళుదీ నం. కక 

సీవగచినయాయర్థ మ; చూ వె మకంబునం దలంతు( 

చొలయక యేనుస్.” భార, అది, ౫) ఆ. ౧౩౧. 

భార. నభ. ౧, ఆ ౧౧౮ 2 మూర్భసోవు. 

(క. రం; ౮. వై ముఖ్యమునందు. (శ ర్ఫ్ర; డీ, 

వైరన్యము నందు. (శ. ర) [తా 
చలిమిడి. చే. వి. అల్పమారివము, చిజికూరళో, 

శాల్లు. జీ. వి చొంగ “సీ. చొల్లు 7శిడినోరు 

'తెల్టనినడ్డుబు. ౪” చెన్న. ౨ ఆ. ౨౯. బస. 

కు అ. ౭౧౯౬. 

వేాల్టియము = చొన్చెరు. “సీ, జడ లల్లి చోొళ్చి 
యం బిడి...” కారీ. ౨, ఆ. ౧౪౬ 

మౌనము. దే. వి జడతో చుట్టిన చుట్ట. “చ, జడలు 
మలంచి చొవ్లైముగ నన్న పుంబాగ నడం“ జుట్టి 

+ స్వా, ర, అ, ౯3.ఉం వారి. ౧, ఆ. ౮ 

వో 
చో. జే. (దు. (అచ్చోటన్, ఇచ్చోటన్* కాని 

చోటన్, లేని చోటన్ ఇ త్యాదిసమాసముల 
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యందు ఉఊరక్తరవదమైన “చోటు శబ్దము 

యొక్క. స ప్పమివిభ_క్టిరాపమునందు టవర్ణృము 

లోవింవంగా మిగిలిన రూనము) 1. (వచే 
మందు. “చ. , ,అనృవపుంగవుం డేలుచుకుండ 

నొండు-వో, నిరవయి మయుండకుండుటం జుమా 

యలివర్ష ము లా శ్రయింవి. 4 మేవ, ౧ ఆ, 

౫ం. కాకీ, ౧ ఆ. ౧౩౨౮ 2 వైపున “కం 

దకచక్కి6 జక్కనమకుచులాక దండక దండ 

నాథు లొకచో శకచో,ళకళిగవంగఘూర్జన 

కకురనృ్ఫపుల్ గొలువ...” శుక, ౧, ఆ. ౧౫; 

8. విషయమున. “గీ. అదియు. బ్రయుం భార్చ 
నదులచో నమృతమయ్యు”” ఆము. ఈ, ఆ 

౧౦౫; ఓ. కాలమందు. “క్రీ జేవియగాం శ్రీతితో 

దీని నీంగాంచితి నని యంన్న చో విధాతృనకు 

నిట్లు, పాడియె విఖ్నునూపాదింవ, ౨* ఫోరం 
ఆది. ౭, ఆ. ౨౩; ర్. ఏనిన్, అప్పటికిన్. 

“కీ వసీయింపం అశం దురం చొనంగినచో 

ఎం ఉరా, ౧, అ 36; ర. హేక్య్వర్థకమః. 

“ఆ...నన్ను, సనెన్నండైన నొరుల కిచ్చుచో 
ననురకు, భోజినముగ నిచ్చి పుచ్చు డిపుడ” 
భార. ఆది, ఇ ఆ. ౨౫౭; 7. చేదర్భ కము, “క 

ఎవ్వనితో  ఇచ్చోటంజివ్వకుం జేసాంవలదు 
ేళాంచినచో,నివ్వల నవ్వల నెవ్వరు, నవ్వక 

యుండంగం బగ సనకొ దీర్చందగున్.” కాశీం 

౧, ఆఅ, ౧౦౯౦ 

పోకు, చే. అ, క్రి. స క్రి, తగులు. “సీ. వెలంది 
కటాతముల్ విభురివైం గ్రమమున ెససి 

మోమున జోంకి మగిడి వచ్చు.” భార, విరాః 

గ ఆ ఏరాగి. “కం అనవుడంు మును గన్నుల 
కొద్కవినయవ్యలవంత పిదవ వీచలకుం జోలి 

నన దన్మధురో క్తులు,విని తనుం చా నెలలు 

లేనిదిన్ల తి సీర్తిన్.” భో. 3, ఆ. ఇరా స 

క్రై+ (గృవోదుల్ఫు ఆవేశించు. “ళా... చేతో 
జాతుండు తన్నుల జోంకుటం చ్రశంసింషన్ , * 

కాన్యా. ౨ ఆ. ౨౫ భె, రా, బొల ౨, ఈ 

౧౨. ని. 1. ఘాతము, 'చెబ్బ. చ మోా,నుని 

శీతబాణజాలములచోయన కోర్వక... భాం 
రా యు ౧౯౧; 2 స్పర్శము, “కీ ఇంపారు 



చోటు 

చోంకన నిగురొత్తుచి త్తంబులం. , a 

క్రి అః ౨౨౮ 

జేోటు. జే. ఏ. ళో. 1. స్థానము, “ఆ. జున్ను డెప్ప 

రంపుంజో టైనచజి నున్న... భారం స్తీ ie: 

ఆ. ౧౯ విక్రం ౨౨, ఆ, ౧౭; 2, సమయము. 

“గ, 2రజ నొడంగార్చి పరదుచే వరమ వడయ, 

నోపుం బొమ్మని నమ్మి యేనున్నచోట, నెట్టివిడు 
మర వచ్చె నీ శెజ్టిచావు) సంభవించిన మనసీజ 

చక్రవర్తి,” క, సం. ౫%, ఆ ౭౩3. భారం 

శల్య, ౨, ఆ, కళి9, 3. విషయము. “కం సిరి 

విదడుచును బురువుని వినుపుకువు:డు సిరిం దొరంగు 

నిది యవూర్వమె ఫలనమూ,లరకుం డ్రై వాజ్నియ 

తిం చొరసి యునికి యతట్రిచోటం బురువున కమ 

రుని భార, శాం. 3, ఆ. 33; ఉ. నివాస 

సానము. “సీ, శనుదమోన్నతుల ేచకురుం 
యు దాక్తీ ఇృమునకు ఫీకంకు చోటు.” 

ఉం రా, సే ఆ. ౧ర౦; ర. అవకాశము “చం, 

వివావాకథకుం జోటు నూవనిపి తామవాసర్డ నిసర్జ 

£ వై భవంబు. ,. కోకు ౨ ఆ రాల 

వేడి, చే. ఏ. సస్మవిశేషముశో. బ. చోట్ల, ధాన్య 
విశేషము “సీ. సీ, అశనార్థియె చేర నతని కించుక 

చోడీ సున్న పెట్టిన నది రక చెగ్నుః ఒకు; 

అ. ౩3, విం ప్ర. ళో, ఆ, 2౭౩౨. 

చేేడుము. డే, బి. చోద, కష్టము, ఆం. కా, ప: 
WU 

౧౫౦. 

మోద. చే, విం 1. కష్టము, 

రాధికా వే స్ట 
ఒరి 
ఇ మ 

9, ఈ ౬ 

త రాలి; ద రచ్వ కుని 

లై అవాల్యోా. 3, = అర 

వేద్య ము జే, వం కః “వేడుక, వినోదము. “ద్వి 

గలుగు.” 

“" చండీళొం వర్ష. ళో౭0౦. Op 2, అక్నర్యనుు 

ద్వి, చూవజకును Sos pT వేపుడు. వై 

LEN బోద్యమ. ల్ 

చండికా. మహీమ. ౧గ౯ొ ౭. భు 
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భార, విరొ* 

“ను చిలుకా మొవ్వ తే 

జూ శేనిచోద లిడి “డాజేకం గడం ద్రోయునో.” 
౧, ఆ. 

“తం. ఈ, చోదలదాన( 

గాత ననుం జుల్కునగా ఇెదలోం దలంవేకే.” 

చోవు 
చోపిడు. ద్వ న క్రి (చోవుశోఇడు) 1. సాజం 

(ద్యోలు. “క, ఇటు చూడు నావ తావము, 

లిటులం జోపిడుట నామవిద్య...౨” వైజ, 3, 
ఆ. ౯౮); 2. కలంచు. “గీ చోపిడినం జూలుం 

గారస్టి సో క మలి,మిగులంకొయ్య లె వసు లయి 

మించలలవులో చంద. ౨ ఆ ౧౩. 

పో. వై. స క్రి. (సం తుభ్) 1. (వకుల 
మున్న వానిని పాజంద్ర్యోలు. “కీ సటలా 

నిలము లార్పంగం దపారపుంజుంగు లలరుందావికి 

మూసపదలం జోను” ఆము. 9, ఆ. ౭౪౫% 

భార న్త్రీ* 9, అ. డె, (మృగములు 

మున్నగు వానిని, కలచు. “సీ. ఆఅగ్లూట వసీయింంవ 

నతడు దయాళుండై చానిం జోదక యుండి 

44+” భోరు శాం. గ్య అ. ౨౨౪. కకు. రో; అ 

కర్మా 8. వరుగ ల్రింవంబే యం, “ది. నముదంబుగ6 

జోపి జ జపుమొంగుం గాక” ద్వి. భాగ. ౧౦, 

స్కం. (శ. ర) “మ, వరుణం౦ దోలితి నర్గ పుం 

జదిపితిక వ్రైవస్వరుం గెన్బితిన్, వారి బో 

బోపితి, . .” వారి. ఊ. ర, ఆ. రం; ఓ. వుకించు. 

“ము. హరిణీ వచ్చెద 'జానకుక , , .మామిడి నీవు 
శమ్లణెజె నక బో. బోసి యంచున్ ,.4” కు. 

ఆ. ౨౬; లీ చ వేళ పెట్టు. “చ 

కలు చల నిద్ర, లేపి రతి లాంతుశిమాంద్యము వాసి 

ఫున్కు_ర స్థలి దిమిరంబుం జోపి,. ,.కలుదలరేనీ 

మండలము కాంతిలంచున్నది...” బిల్ల ౨ ఈ 
గిల; 6. (విశాచాదులన్ఫ్ర విడిపించు, వెడల 

గొట్టు. “డంంద్రివారాతనుం, బోవంం జోపి 

చేరక...” దశ. ౧౧ ఆ ౫౧. వి, మే, మృగా 

దులను కలత పెట్టుట. (చూ. వోపు వెట్టుఎ); 2, 

విసరుట. “చ. ఉడిగపుటింతి కళ్రైదుట నుంచిన 

వలు రాజసంబునన్ దొడిగి మెయింగుటుంగ 

రఫుం దోరపుహీరపుమి౨ చమంచునైం,బడం దుల 

కించుకల్వనిరిబంతుల మించునుదాళి మాలికశ్ ,బడి 

నిరువంక వి చుతెలిపొవడచోపుల పీంసోవం 

గాన్.” కువల. 9 ఆ. ౫ 

+ వి. (చోపు ఛా వేటలో వృగాదు 

లకుం గావించుశలంత. (చూ చోపుడులోలు 

నం: “జ 

జేోసా. చే. వి. ఆలిందము కలవాకిటి ప్రక్క_నుండు | సోపుడుంగోల, ద్వ. వి, (చో పుడుశీకోల) చోపుడు 
గృహము, ( చూ) పెట్టుట కపయోగించుక జ్ఞ “వ, ,,అర్తటీం 



చోపు 

దత్తరంబున "మొత్తం బై చోపుడుంగోలలు గొని 

ఉపలంకులపొలంబులం బులులసలం జోపుచు,,ీ | 

నే స్యాం ర్క అ, నేగి నారిశ్చ, ౨9 ఆ. రా 

వేపుడు కెట్టించు. ద్వ, న. క్రి (చోపుడువెట్టు ధా.) 
మృగనులను కలంచు “గీ. కలయం జోఫుడు 

'వెట్టింపం గతిదోంం6 గిరియు౧,గాసరముం ేసరియంం 

దుప్పి కణితి యలు,” ఊ రా. ౭, ఆ. 

ర౦౮ 

ప్రోపుడువెట్టు, ద్వ. అ. క్రి. (చోపుకుషా పెట్టు ) 
మృగాదులశు గలంచు. “క ఫాలముచోప్పుగు 

'వెట్టన న్ని? వరుజకు, నెలవొనంగిన .6ల” శుక ౧, 

ఆ, 9౫౭. 

దేేప్రుజుః రుడు. ద్య క (చోళ దారుండు..హీం. 

చోబ్దార్) వెండిబెర్తవుం గట్టుకొని రాజుల 

ముందు బరాబరి చేయుచు నడ దుశే సెవకుండు, 

( టౌ శరం 

పోపు వెట్టు = చోపుడు వెట్టు+ “సీ వలస ఐ "అకిం 

గొబ్బునం జోపుపిట్టి?చి,.,” రామా, ౨, ఆ. 
ఉూ 

౯. రొ ఏం 5, ఆ, Ao 

చేఆ = చొల. “సీం చోజవై సారాళిం దూట 

చోరునిం జీతి మోజచారునిహార మేలు 

కొనుము. డొ, రా, ౫, ఆ. ౨రీ౨ స్వా ౬ 

౪. ౧౦౭. ఆం. భౌ. 3, అ. ఈర. 

మేజబుడుర, చే. వి. (చోఆషాబుడుళ.) 1. పిల్ల 

వేయు చోఆమోన పిల్బ; 2 చేంయలవంటికన్ను లు 

గల ఆడుది. “సీ. అనిమిసాత్నీ మునుంగునాట 
లాడెదమేమె  వడంతుక సేం జోజబుడురం 

గానె.” చంద్రా. ర, ఆ ౨5౪౭. (పైరెండర్థము 

లకు నిది ద్రాయాగముం 

చేఆవాడు ఇ పోజు, “సీ, అడవంబు చోటవా( 

డెడం బాయ శెడనెడ మడచిన తెలనాకుమడుపు 

లొసయగ.”” ఉం రా, ౬, ఆ. ౧౯౦. 

మేలా. వై. ఏ. (సం చోళః) చొక్కా. ఆం, 

భి ద్వి, ౧౫౬ 

చేని, జీ. వి, 

పాదుగుటనై 

(కా. వా) 

బూరల చేయునపుడు పూరణము 
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— 

చె 

జా = చవుః (నృ త్తియందు చాకీమునకు మోది 

వర్షము లా“పింవలా  మీగిలినరావను) సం 
నాలు. ద్వి అచ్చుగాం దాం జౌ దళాబ్దంబుల 

గడ చివ వ్పి ల్రికాటంబువనోధ షై నిలిచి” బన 

౧ ఆ, ౧౫. ఫు విణ, చతుర శనం (ఉదా: 

చాడోలి. మొ 

తాక చే.వి, లాఘపనూ. “క, పుత్ర తకళత చ్ర,ంబులయెడ , 

శ్ర కుం డట వాని బ్రదుకు జో కొం గాడే.” 

ఆస. 5, ఆ ౧౯౪. “పీ, చక్క.దనంబువైం 

కాక తోంచినంగాని సురభామ మోసీకు చొజంయ 
వెజదు.” కులం ౨, అ, ౧౫ విణ, మే, స్వల్చమూ, 

“గీ. . .ఇట్టిచాకవళికి, మోరు వేంచేయ పలయంనే 
+” కువలు ౨, ఈ రగ. వండితా, పురా 

౧౨౫. పొ; 8. వెల తక్కు_న మైనది. "వా! 

బజారులో చండ్లు చౌకగా నున్నవి. 

చాక చేయు. ద్వ. సం ,క్కిం (చౌక4 చేయు) చులకన 
చేయం. “గీ. దృష్టళివ మైనయక్కాాంత దిన 

దినము, నర్చ సేయుచు దచ్చివు ననుసరింవం, 

చానుగా: గోరి వబ్బినతరుణి యగుట, సడ్డ సేయక 
యాతడు చాకచేయ” పార్వ ఈ; అ 
౧౬౨. 

చేకటులు. ద్వ. వి. బ. (చౌ 4-కట్టులు) ముత్యములు 
మున్నగునవి నాలుగు చేర్చి కట్టినపోంగులు, నీ 

బలునుం త్తియపుంజౌొకటుల జాల నిద్దంపు బవిరి 

గడ్డముమోందం జవుకళించ”” నీలా, ౨, ఈ ౫౦. 

పాకట్టులుణ వక టులు, *“'న,**+కంఠమాలికలు కంట 

సరు లుక్తరిగెలం వెకట్టు అొంటులు.,టో 
(ప్రబంధ, ౬౦౫ 

పౌకట్టు ద్య. వి జ. (చాశాకట్టుం 1. ముత్యములం 

మొ. నాలుగు వేర్చికట్టినపోంగులు. “సీ, తెలినవ్వు 
డాలుకు త్రియపుం జౌకట్ల్టం  బెంచంగ నర్మ నచి 

వుతో నరసమాడు” కళా య్యే ఆ. ౧౧ ద 2 
తోరణపుంబ'ట్రెమోంద కి విలెబిల్లకు శాధారముగా 

నిరుప్కక్క-ల నమర్ష్చినగజ్ఞాలు. (శ. ర “ద్విం 

వగడంపు.జౌకట్టు వసిండితల్నులంనుల ద్వి శ 

సా, ౨౧. పొ ౬. వం; లే. చట్టము, (శర) 

యుఃవయోగించు. జలుచనివిండి, షా ద్వ అం కి. (చాశగేవడు) లేలిక 
గ్గు “సీ. నలం క్రో వ పీశ్ళీంచి భావరబులోనల 



చాక 

సందియంబుల నొంది చౌకవడక.”? మళ్చ్య* ౧, 

ఆ. ౧౫౫౧+ 

జేాకవటుమే. చే. స క్రి. (నౌకవడుథా. స్తే) 

"లేలికచేయం. “సీ, కనదానవిభవంబు భనదాన 

వద్యవిశ్రాణనపు క్రియం జౌకవజుప” ఉద్భ. ౧, 

ఆ. ౨౧ 

కరము, వై. ని, (నం చతుష్కు మ్) 1. గాలుగు* 

“ద్వి. అడిగిన ధనము6 జయ్యనం జౌక మెన్ని ౨” 

ద్వి, వారిశ్చ. ౨ భాం ౭౫౦. అం. భా, ద్వి. 

ఏ0౬; 2. నాల్లింటీసమూవాము. పుంజీ. “డ్, 

ఇట్టొన(గూర్చి వైశ్యునకు నిచ్చి చనక్ మలక 

పుచ్చి 'చాకముక్, వెట్టుచు వడ్డిలెక్క_లటు 
వెట్టుచు. +” ఆము, క ఆ @ 0: బస 

గి ఆ. ౯౮. వం; ల. నలుచద రపుగడ్డి 

“కీ చటీవోనిగడికంపుజజుక వెకంబుల 
తొగరుయిట్టము కచ్చందొడివి కట్టి” క్రీడా. 
౧౨౪; 4. అశ్వగతివి శేషము, “చ. జవమున భంజ 
లక మురళిం జౌకమునక్ నడ కై దుథారలన్.” 

భా. రా, చాల. 3౦. కృష్ణ, ౧, ఆ. ౫9; ర్, 

చదరముగా నుంకతుండుగ డ్డ. (శారు) విణ 

నలు చదరమైనది. “మం డివిజద్వేషి నుదారవారి 
చరయూ ర్థిం ద్రుంచి చొతుర్య మొప్ప వడిం 

శ్ఞాక్టప్పు చెల్ఫకా చుగమి దంభం ఛభొంన మెం దాల్చి 

444” అము, రి, ఈ ౧౭. దశా ఇ, ఆ ౪౭. 

షాకి, ద్వ, వి (వాకా, క. చాకలి 1 
ముత్యాలు మున్నగునవి నాలుగు అమర్చిన చెవి 

పోంగులజతం “సీ జాజేడి సిగ కేల జక్క 

నొక్కుచును జేక్కులను గట్టాజిచెక లి నటింబ.” 

దశ. ౭, ఆ. ౨౦౧; 2. ఆందడువారకోశల నేం 

యందు నూలిపోగుల చే 'జేర్చడిన చచ్చాకపుగడి. 

“చ, ,.నుపసాజంలచొ కాటపఫుం జౌాకలీగట్టువర్ణ 

మున్ గడుం బ్రియమొన్స నిచ్చి...” 
౧) అః ౨.౨౦5: 

కాక ిం చు. ద్య. ఆ శ్: 1 బగురు. 0 అఆనగరు 

వెడలి యొక శే,భీనగకాట్యాగ్స మెక్కి. లీలాగశి 
నం,ధానముగం జౌ$లించెన్, చానరవీరుండు...”” 

రామా ౬, అః గింలి౨; ద, చలించు. “మః 

సారిదికా సన్న రురూలం వాన్ఫరిగెకుచ్చుల్ 

చిన్ననం జౌకలళించ,,,” ఇందు, 9 ఈ గగ; 
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చాన 

8. ప్రకాశించు. “మర. అ క్తమిల్లుమెహీళ 
నిక్కము నూర్మ సమ్మతి నొచ్చ"గా,నత్తు లౌర సజాభ 

శేధలు చౌకళింపుచు నొందయగా.” అవ్న, ౪, 

ఆ. ౨౨౭. పౌ; 4. న్యాపిం చు. “సీ, కుందనంపుం 
బనిండికళ్లైయి జనల ైం కౌకట్ల్టనిగనిగల్ చాక 
శించ.” విజ పీఠ. ౨౬ సం క్రి. దొంటు, 

లుమించు, “సీ. తృణము కోవల నృద్ది" జౌక 
లించ జవంబునను మించుహయవముః లు నాల్లు 

చేలు,” ఉ రా. ౭, అ. ౬౬ చిత్రం ఛా. 3, 

ఆ ౧౨౮. 

చాకళింఠక. ద్వ. వి. (చవుకళించుధాఎ 1. చాక 
లభించుట; 2. అశ్వగతివిశేషను. వల్లితము. (శర) 

జౌాకళింపు. ద్ట. వి (చెకళించు. భా ఆశ్వ గతి 

పేేనను. ఆం. భాం ద్వి, ౧౯౮ 

జాకసేయుం = చాశచేయు. “సీ, నాక వేయుచుః 
గవీశ్వరులు పొగడ.” చిక్కభా. 3, ఆ. క.“చ 

వన జదళొయ తాకీ మగవాడు వరాంగనపొందుం 

సోరువాండని విన పే మొ యట్టిదపు లంటినచో 

మణి చాక వేయండే.” శుక. ౧, ఆ. ౫౧౨౦. 

జా కాండిగుదియం ద్వా వి. (చాచాకాండిగాగుదియ) 
నాలంగువ్రక్కలం _తీరినయినుభదండము. “వ 
చా కాడిగదియల మోందిన..” కవిక, ౨ ఈ 
౧౯౭. 

పౌ కారము, చే. ఏ. (చౌడు కారము) సబ్బు 
వస్త థావకవదార్గము. ఆం. భా, ద్వి, 3౦0౧, 

జౌకాలిపీట = చపుకాలిపీ=ట. (శ. ఈ బ్రాం 
జాకి. హీం. వి. నాపు; కాపు ్ తై యేర్బడినస్థలము. 

(టా వాం 

జాకీ = చపుకీ. (పూలదండ “కీ ప్రుళియల చొకీలు 

పొలువైనకడ పాలు వన్న గవినరను బన్న సరము.” 
వరానవా. ౯ అ. రర 

కార = చబుకు. (కక. కొరడా కక పొలయల్క6 

జుజుకుంజూపుల జూచి యుర్వశీబిచబ్చోకవతి నెక 

చేట్టు వడియెలో కవల, ౧, అం 3౯. 

చాకుచెట్టు. చే. ఏ. వృమవిశేషము, (శ. ర) 

చాగంటి = చవుగంటి. నాలుగుక న్నులంగలవాండు, 

1. అగ్నిదేవుడు; 2. శరభమృగము. (శ ర్ఫ 

బాగయ. దే. వి. (హొం. 'బొగాని) హుక్కా పీల్చు 
గొట్టము. “సీ, శేరశేంద్రకనమారి గండి కేల 



చాట 

భరించ గేకయకనయ చౌగియ వహించె.” 

రవతీ, ౧, ఆ. ౧౩. 

చాట. దే. వి. పెంపుడుచిలుకలు లోనగునవి ఉండు 

వంబరము, ఆం: భా ద్వి, ౧౬౮. 

చాటకొమ - చవుటకొము. (వా 

మాటను = చవుటవరి, 1. ఓక జాలివరిపెరు. బ, ఒక 

జాలివడ్డు* స్మ = ెడ్డపంశెలు పొటవరులు..ల్ 

చబంధ, ౧౧౨. 

జొటువ్వు, దే. వి (ఛాటిసాడివ్వుఎ) లవణభేవము. 
అం. భా ద్వి, అర. 
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ప్రో+దిగ రాట్నములం దగ్కసాదరముగ నిరుగు 

పొరుగుచానను గదియన్, జాదరికోడలం 

దానును,మోదంబునం చెల లయహడీ...”” ఊం 

వారిశ్చ. ఈ, ఆ ౨౩౨; 2 (ఆధిక రి.) “వీ 

దొర యొద్ద సంతా దరియైన. దనమన్వి తాం 

జెప్పం గార్యసాధనము లేదు.” "జేణు, కరా 

జావరికనము. వై. ఏ. (చాదరిశాకనము) గొవ్చ్ప 
గనముం “గీ, వచ్చి జమళిగ చాయించి వరుస 

తోడంచాక శం డు లచాదరికనము చెల్ల నెన్న 

... శుక ౨ ఆ ౪౧కి 

ఊదు. దే. వి 1. చాటిమన్న. “సీ. సీరదానళు | జౌని. హిం, వి. దందువిడిసినచోటు (బ్రా) 
మేళునిర్యత్స్పయః పొనచాకకం బే.గునే చాటి జొవద, వై. ఏ. (ాషావద, సం. చతుప్పదగీ.) పద్య 
వడెక” భాగ. ౧౦, స్కాం ఉ. ౨౫౭. నిష్ప. 

౨, అ, ౧౮; 2. చాటిజేల, “గ్, .,వాట,గిడిన 

విత్తునుబోలె చై చెడు నృషపాల.” భారం ఆశు. 
3, ఆ. ౧౮౧. అం. భాం ది. uD 

జాడోలి ఇ చవుడోలి. (అంభారి.) “క, చిత్తజాడయు 
గజముపై దండెత్తుచు నని నిడ్డమదపుటేను, 
గనంగావా త్తుకొ ని దిశలం డిమిరము, ముత్తెపుం 

జకాడోలి యనంగ మొన సెం ఛారల్ ఎ రసిక. ఈ 

కరా 

సూడోలీ ౬ చొడోలి. “సీ. ఇసి,డిపక్కె రలబాబాలు 
మానికపుంజాడోలీల యేనుంగు లోలి: జెలగు”' 
అచ్చ. యం. ౨౦౫. 

జొడోలు ఇ చపుడోలు, (అంబాక8ి “సీ ఉద 

యా ద్రికరిమి(ద సురుముంజిచెౌడోలం వెడ 
వింటిపాదుపా వెల్ల గొడుగుల మృ. వి, ౨ ఆ. 

రా3. వేలు. ౨౪౮. 

పాళా ఇ చవుతా. దే. వి, డోలి (శారు 
భౌతి = చవుతి. (శ. ర. (జా) 

బాతు = చవుతు. (ఒకనిభమైనకోళ్లైా యి. “సీ బూది 
ట్రుంగిన మొగంబున గాదకట్టు మైనపు మైల 

ప్రాజొతు నా వెలుంగం” ఆము, ఇ, ఆ ౮౦, 

అం. ఛౌ. ద్వి య 

బ్రాదంలి = చవుదంతి. “గీ, +, బృంహి తరసంబు, గలిగి 
చాదంళి పొడమె నాజలధియందు.” దశా. 8 

అం _ర_ల౯ : 

జాదరి ఇ చవ్రదరి. (వరగణాశె నను (గ్ఞామమాన 
చైనను పెత్తనకాండుగా నుండెడికాయపు) “ఈ 

విశీషమంం కవిజన, జారి. వి, 

కౌవదము. వై. వి. (రదా4పదము) గీలివిశేషముం 

కీ ఫలకృగ్యవాణమం కెవసములగరిమంబుం 
ఉరగ బొలకులకు గురువుని డ్ఞ.” పాందు. రీ, 

ఆ ఈఈ. “సీ, దంతిదంళ మృలాతముగః ద్రివ్వుడు 
నాడు జౌవదంబలకుం బిశాచమొకటి.” చై. 

గ ఆ ౧౯౬ 

పౌపుటము = చవుపుటము. (నాల్జుకాట్టెశె త్తి 
దాంటెడిదా(టు) “రీ చెజజారి పొలమున్నీ టి 

మోయగడనిగ్లు చేలుచార్వము 'చౌపుటాలం 

ద్రొష్కల ఊం వారిశ్న కి ఆఅ. ౧౩౧. “సీ, 
వళ్ళభంిని జౌక శించ చౌపుటము లాక్కు. మృడిం 

బదువైదు నుజికి య౭రికి”” అని. ఈ, ఆ. 3.౨. 

శారు = చపురు. కే, (లొట్ట); 2 (తీకితోగలిసిన 
ఉప్పు) (శ. ర 

జారుకొట్టు = చపురుగొట్టు. “గీ విరులు సగం చాల్చి 
కర్నూరవీటిం జౌరుకొట్టుచు ద్విజుందు... 
ఆము, ౨, ఆ. ౭35. 

జాచగొట్టు. చే. అ. క్రి. (బొర4 ట్టు) లొట్టలు 
"చేయం, “ద్విం గొంటువక్క_లు చారుగొట్టుచు 

నమలి** అనుక ౨, ఆ. లా9. పొ, ౧% వం 

కాలము = చవులము, ని* అర్థరూవ్యము అం, భాం 

ద్వి ౨౨౨. 

జాలు. దే. వి, బ. (ఈరూజము చీంక్యము.) చెవులు, 
కర్ణ మాలు. “ను అని యాపృద్ధధరా సురుండు 

బలంకక చో శంకరా యంచు జౌలను Ae 

యిని బట్టి మూసికొని, ,,” పార్ట, ఈ ఆ, ౧65 
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ప్రావంచే = చప్వంచ, “వీ వలపటనండి చౌవంచ శృటచృటాశబ్ద' బు...” భార. ఆర. 3, ఆ, 

మోములదుచేదారి నెయ్యమునం పాదుడ| 9౯౫ 
యొనంగిలో ఉం రాం రా ఆ ౨౯౫ కళా ఏ, ఛటాఫలను. నం, వి, అ. పుం. పోయ 

అ, ౧౨౧. ఛడికి సం, వి ఈ, క 1 నల ల్లబంధవిశేప ము. 

వంచి = 'చౌవంచ. “ద్యి వనిత మె చ్చవు నంది ఛత్త- సం. ఏ ఆ వీ. 1. గసృఢ్రికామంచిశో 2, 

వైచిన ననుచు, ననఘు. శచ్చావంచి యను rat; రి ముతిడిశ. 

తోయ మారు పండితా. పురా, ౧౨౫ పొ, ఛ త్తు. సం, వి. అ పుం. కే. ,గుడికానుం 7; 

దశా. ౫ అ. ర౬. ip పక్నీవిశేవముం. న. గొదుసు 

జ్రావథి జా చన్చపీథి. (చూ, చఛవువీథి.) ఛత్ర ల్ గ్రహ. భం. విణ. (న్, ణే స్ న్ గొడుగు 

జ్రావష్టి = చవవష్టీ* (ఆజువది నాలను “గీ. ఖగము pr ATTEN 
లగముఖః బౌవష్ట్రికళలం గళలులో రకా. ౫, ఆ స 
౧౬ 

జ్రాసాల = చవుసాల. (శర 

జాసీతి = చవుసీతి. “ది. చి.క్తజుళేశిం జౌసీతి 
బంధముల దిశ సాం ౧;ఈ. ౨౫ పూ, 

౧౦౮ వం వైజు 3, అ, ౭5, 

ఛ 

ఛం సం, ఒకానొకయకతురము. ని. ఆ, శ్రీ భాననము, 
కచ్చు, విణ, (అ. ఆ అ) 1. నిర్మలము; 2. చంచ 

లము (దీనికి కెనుంగున వ్యన్తప్ర ప యోగము 
లేదు) 

ఛందము. సరా వి, ఆ. పుం. కే, ఇచ్చ ర య 

ర. వివము; & ఆధినడ, న్, న. ఛంద 

శాస్త నము, వద్యలశ్షణమాలం క. 2, i 

గాయ మ త్తి మాన్న గుఫిరువదియాలతింట నొకటి; 3. ఛస్తిక సా వి ఆ స. పుట్టగొడుగు 
శు 4. అభిలాషము; ర్, కవటము; 6. ఛర్వేరము. స౧. వి. అ. పుం. 1. ఇల్లు; 2, పొదరిల్లు 

పద్యము, ఛదనము. సం, వి అ న. 1. ఆక; 2 అక్క; 8 
ఛందస్సు. నం, ఏ, న్, న = ఛందము. కళ, & చీ:కటిన్రూను, 

ఛందితుండు. సం. విణ. (ఆ. ఆ. ఆఫ సంతో షపెట్టం| ఛదము. సం, వి. అ, పుం. 1. ఆక; 2. జెక్కు; 8 
బడిన వాడు. కమాలమం'. 

ఛగణము. సం. వి, అ, పుం. ఏణుపిడుక. ఛదిన్సు. నం. వి. నొ, స్తీ 1. వటలము; ది, ఇంటీ 
ఛగము. నం. వి, అ. పుం. మేకపోతు. కవు; 3. ఇల్లు. 

భ్రగలనుల. నం. విం ఆం భం. 16 "మెరక పోతు. 2 ఛద్మననే సీయూ. మి* స క్రి (ఈహూవము చింత్యము) 

f= 

' ఛప్ర్రగ్రాహు'డు, సం. వి? (అ.ఆ.అ ఛ్రథరుండు, 

ఛత్ర లి, సం, వి ఇ, పుం, చ క్కవరర్తి, 

వ నం. వి, అ, పుం. 1. మెట్ట శతామరళీ' 

జ. బుజవ త్తిర'. 

ఛత్ర ధంగనుః నం, ఏ. అ. పుం, 1. రొజనాశమ్ము 

జ్ 'వై ధవ వ్యవ ; ర. సా పలేల తము. 

ఛ కము. సం, ని. అ. పు ఊంవభేముళీ. న. 1. 

సొడుడ ; 2 అచ్చాదనము; 3. రేసపెట, 

ఛశ్రాకి, సం పి, రో ప్ర" పుట్టగొడుగుల; 2, 

gE PEN 

ఛత్ర్రాధాన్యము సం. వి ఆ, నః కున్తుంటెనో, 

ఛి. సం. వి. న్, పుం మంగలి విణ, (న్జీ.న్్ర) 
సొతుగుకల వాడు. 

భొద్దిశీ; 3. ai సగించు. “మ. అనచుం దిగ్గున 'లేచుదానిం 
ఛగలి. 5 విం క స్తీ = 1. ఆ.డుమేయ; 2. బొద్దికో. గని ళు sy మేద మాకార ఛద్మ నసేసిం గద 

భట, నరం వ ఈ షా! నమూవాము; aR నక్క rind mor ఆ, 36౧ 

ఛటచ్చట, నరిం ప. ఆ, స్తీ" యుద్ధమానం దగుథ్వని ఛద్మ ము, గం. ని. స్ నం 1. స్వరూ-పాాచ్భాదనమా; 

కనుక రణము, క్ల భీమానురవీరులము, హో ముష్ట్రీరణ న్. జవను; లే. మోసము; డీ, గృనాము, 
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ఛద్మి* నం: విణ. (న్, నీ. న్) మూజువేమము వేయు | ఛాగి. గం: వి. ఈ స్త్రీ. ఆడుమేణ. 
బొందు. 

ఛన్నము, నం. విణ, (అ, అ. 

2, దాంచంబడినది; 3. ఏకాంతము, 

ఛర్చనము. సం, వి, అ. పుం. 1. చేమున్తో, 2. ఉఊచై క్ష ?. 

న డోకు, వమనము, విణ. (అ. ఈ. ఆ.) వమన 
సాధన మైనది. 

ఛర్జము. సం విః ట్ట పుం. వమన శు. 

ఛర్ది నం. ఏ. ఇ. స్త్ర = వముసము. 

జ ॥ న్యా 
ఛగ్జిక* నం, ని ఆ మ 

కాంత. 
wy 

ఛర్ధిస్సు. వర ని న, = ఛర్చిం 

ఛలకుందు, సం. విణ. (అ. లికా. అ) "'మోూనపుచ్చు 

వాడు, 

ఛలన. సం. వి. ఆ. సీ. = ఛలనము. 
ఛలనమా. సం వి, అ. న. 1. మోసపుచ్చుట 2. 

మివ, వ్యాజ ము. 

ఛలము. నం. వి, ఆ. న. 1 ఉన్నరూవముశు గవ్వుట; 
2, వ్యాజను, మివ; శి. అ శ్యాయయంద్ధము చే 
యంద్ధ రుర్యాదలం దవుట; 4, ఈ నము, మూర్జ్పు 

పట్టుదల; ర్, స్ట లికము, తొట్రుపాటు; "6. 

మానను; 7. జల్చ్పదోవముల”ే నొకటి, 

ఛలి. సం. విణ. (న్* సీ. న్) మోనగాయు. 

ఛలితేము. సం వి, ఆ ని మోసకు, వంచిచుట, 

విణ. (అ, అఆ. అ) ము నాము. 
ఛల్చి, నం వి, ఇ పుం, న, ఇ. ఈ. క, చెట్టువట్ట; 

2. రీయగ; 8. వ 

ఛేవి® నం, వి. ఇ. స్త్రీ కే కాంతి; 2 కిరణము. 

ణా 

భాందనము* నం, వి అం న 1. 'వేదజడత్వము; 2, 

లోకజ్ఞానములేమి విణ. (అ. అ, అ) 1 వేద 

సంబంధ మెనది; 2, ఛందళ్ళా స్తృసంబంధ మైనది. 

ఛాాదనుండుం సం, వి అ. పుం 1. శో తియుండు; 

2. వేదజడుండు; 8. అోేకళ్లానము లేని నాయడు, 

అ) 1 కద్చంబజినది; 
ఛాకము. నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 1. నజకంబజినది; 

2. బలహీవము, 

ఇఛాక త్రుదర్శనము. సం, వి, ఆ. న తొలి ళాంటియావు 

పాలనుండి వలునాొ_డు వెన్న తీసి వెబడినే 

కాచిన చేయి. చహూయంగపీనము. 

ఛా కము. నం. వి. అ. న ఒకరకపులేనె. 

ఛ్యార్రుడు. నం వి. అం ఫుంగురువుయొక్క బేర 

మూలను గప్పి యందు వాండు- -ళిష్యుండు. 

1. బమవము; 2 విష ఇఛభాదనము. సం, వి, అ. పుం. నల గోరంటళ్. నః he 

కవ్వుట; 2. మూత; 8. ఆకు; Cs వస్త్రము. వీణం 

(ఆ. ఆ. అఎ) 1. కచ్వనది (అ ఈ. అ) 2 
కవ్వుటకు సౌధనయమైగది. 

ఇఛాదము. సం, వి, ఆ న. ఇంటికబ్వు, 

ఛాదికము. సం. విణ. (ఆ. ఆ. ఆఎ కప్పంబ కీనది. 

ధాది కుడు. నం. వికాః (అ. ఈ. అం మోస కాడు. 

భాయ. గం. వి ఆ. సీ. 1. నీడ; 2. ప్ర లిబింబము; 

3. సూర్యుని భార్య; డీ కాంతి; 5. గృకాము; 

6. వం_క్లి 7. సౌర్యతి; 8. ఏ.కటి; 9. రంగ; 

10. పోలిక 

ఇాయాంపండు, నం. వి, ఆ. పుం. చంద్రుడు. 

ఛాయాకరువు. స ఫి ఊఉ. పుం సురకొన్న 

ఇగా మాబము. నం, ఏ. అ పుం నక్షతృవీథి. 

ఛాయాపు తుండు. సం. పి, అ. పుం, ళనిం 

ఛాయాపురుషుండుం. స; వి. ఆ. ఫ్రం. కేనసేడవశె 

సురుహెకారము గా నుండి ఆకాశ నున గనంబడు 

నొళవదార్థము. 
ఇవాలిక్యము. స, వి, అ, పుం, గానభేదము. 

ఛి 
ఛి నం. వి, ఇ స్తీ ఎ. నిందార్భకము. 

ఛిక్క* సు. ద గ్ స్రీ తుము. 

ఛి సాని. నరః, సి. శం స్త్ర" "ముక్కుదగ్గణ నుంచిన 

తుమును అుద్రంచుర వదక. 

ఏ9క్కి క. నా, వి, ఆ, త్త = ధిక్కూనిం 

ఛాందోగ్యము, సం, వి, అ, న, సొమవేదోవనీవత్తు, ఛి త్తి, సం వి, ఇ స్తీ * 1 నజకుట; 2. కానుంపశీ. 

ఉపనిషత్తుల కశ నొంది. ఛిత్తు. సం. విణ. (ఊఊ భేదించునది. 

ఛాగము. నం. వి, అ, ప్రం. 1. మేశ; 8. మేత ఛతషరము. సం వి. అ. పుం. బాణము. 

పాలు; లతే. పుకోడాకము. 

ఇూగ( ముఖుడు. సనం. విం ఈ COED కుమార ఫొష్షమి. 

ఛిక్వరుండు. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ 1. ఛ్లేవెంచు 

వాడు; 2. వ్ర,తిహలంండు; 3. ధూ రుడు, 
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ఛీవ. సం. వి, ఆ. స్తీ" నఅకుటు. ఛేకము. సం. వి* అ. పుం ఓక ప్రాస భేదము, విణ, 

ఛివకము. నం, వి ఇ స్త్రీ, గండ్ర గొడ్డలి, (అ. ఆ, అ) 1. పెంపుడు; 2. చేర్పు గలది, 8, 
ఛీ వరము. న౨* వి, అ. క. 1. సడలి; 2, అగ్ని; 3. నగరమున జనం చినది. 

త్రాడు; కీ క త్తిః ర. ఎలుక, భేకావహ్న్నుతి. సం వి, ఇం స్త్రీ అవహ్ముత్యలంశార 
న సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. ఛేదించునది; ములలో నొకజాతి. 

2, తెఫనది; శీ. వ్యతికేక మైనది; ఓ, ధూర్తము. | ఛేకో క్తి, సం. వి. ఇ స్త్ర అర్థాలం కార భేదము, 
ఛిద్యము. సం. వి అ. న 1, రంధ్రము; 2. తెజపి; ఛే ర్త. సం, విణ, (యు, శ్రీ బు) నఆక వాదు. 

క! వల్ణము; &. అవరాధము; ర్, నింద; 6. తొమ్మిది ఛీ కవ్వము, సం. వి. త పుం. భొజకము, వోరను. 
అనుసం ఖః విణ. (అ. దికా. అ 'ఛేదించునది. 

ఛిన్న, సం. వి ఈ స్త్రీ l, ఫుంశ్చలి; 2, తిప్పతీగ. ఛ్రేవకము, సం. వి అ. న 1. నజకుట; 2, విభా 

ఛిన్న్నమః. సం. వి, అ. age ఒళకానొకజాలికురుపు, విణ. గంచుట్క; త. ముక్క.లం'చే ముట; గీ నళించం 

(అ ఆ అం) 1. ఛేదింవబడినది; 2. 'వేజుచే యం శ్లేయుట, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. ఖండించునది; 
బడినది. స గ స ల స్తీ h att లై పోంనగో ట్రునది. (అ. ఈఅ-ఎ 

వచ్చ మొగలి; ర. అందుగుశీ'. ఛేనము. న. వి, ఆ. పుం. క. నఆకుట్క; 2. ఖండము; 

సన్నాసి De Sees CE gy భాజకము; 4. తె పు; 5. నాకనము. 
ముక్కు “కందం లెద. ష్ కా క కమలం ఛేది. సు, వి. ఇ పుం. |. వృడృంగి; ea వజ్రము 
ణాలు చీకల ఛెల్లన్.” విజి, 3, ఆ, ౧ 

ఛేదించే. నం. స శ్రీ 1. నఅకు. “వ... +కొమ్ణులం 

ఛు ల జీల్చుచు ఛ్మత్రంబుల ఇభేవంచుచు,..” ఉం రాం 
ఛుద్భుదరము, నం. వి అ. పుం వాయి. భు-అను ir dro: 2? శ్రుంచు. (శః ర) 

మును షా క 
శబ్ద చే కా .| ఛేదిల్లు* సం ఆఅ జీ తెగు. WEY ఛిరముథ్ 

ఛుచ్ళుం ష్ త ప ఈం పొదములుక భుజా చంగళముత్ భేవల్లి.. ౪” 
టం నన. ల 

ఖీ 9 భాగ, రో, స్క౧* ౧౨౦. 

Moan Cl తి క్రియ; 2. కిరణము. 
లో భ్రేన్య యు, నం = ఛే ర్తప్యముం 

ఛుపము సం, వి అ. పుం 1, కా తా క 2+ చిన్న దుష; జంకు wg ree 
8. యుద్దము; fd అకము. నం, విం ఓఏ. పుం, a 

శు నా ఏ, ఆ * నున్నముం రకు 

ఛురణము. సం, వి, అ. న. 1. ప్రూయుట్వ 2. గచ్చు | ఛై దిక్షము. సం, విణ. (అ. ఆ, అ) నిక్యము ఛేదింపం 
వేయుట, దగినది. 

ఛు. సుం వి, ఈ స్త్రీ మారకత్తి, నో 
ఛుకము. నం విణ. (ఆ, అ, అఎ yt తా(వబడివది; | ఏ, సం. వి నొ. పుం. జాలరి. 

2. ఛేదింప బడినది; లి, కచ్చంబడినదిం టు సం, వి, ఆ సీ, చిటిక 
ww 

ఛుర్లీ. సం. ఇ చుల్తి, థోరణము, సం. వ. అ. న, విడిచిపెట్టుట. 
ఛూ ఛోలంగము, సం, ని, అ, పుం, మాదిఫలముశో 

శూర. నం. వి. ఈ స్త్రీ. చూరకత్తి. a 

ఛూరిక. సం. ఏ, అం స్త్రీ, కే చూరక్తి; 2. గొడ్డు జ, ఒళయతరము. (దీనికికత్స మేకరములందు ఇ. ఈ. 
టావు. ఎ. వీ, వి. లతో గూడినపుడు ఆాలవ్యోచ్చాన 

ఛే. ణమును, అ ఆ ఉ. ఊ. జ పీ. కెలతోం 

ఖభేక. సం, వి, ఆ స్తీ మదవతిం గూడినపుకు దంతో సా ఎరగామును గలదు, కళ్ళ 
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వముములు తాలవ్యముగ 6 దజచుగ నుచ్చరిందం 

బడును) సం, వి అ. పుం క్షే మృత్యుం 

జయుడు; 2. జననము; 8. విష్ణుమూర్తి; &. 

తండ్రి; ర్. విజయము. విణ. (అం ఆ. అ-సమా 
సాంశములండే బృ యాగశు పుట్టినది, (ఊదా: 
రవిజుండు, సరసిజము. 

జంగముము. నం, బె. ఈ పు. జేంగముబారివా(డు, 

“ద్వి. ఎడవక జంగనుం చేవ స్తువై వ, నడుగకు డిన 
నొబ్లు నడిగిన "లేక ద్వి భల్లా. ౨) ఆ, ౨౪. 
ఫు, పండితా. దీళి, ౨౧౮౦ పొం విణ, (అ, ఆ. 
అ. క్షే తిశుగం కది, “కా... జంగనమనగద్వేదండ 

వూొర్షైంనణాం” వను. 3, ఆ, ౧౮౬; 2. నడచు 

నది, “డూ. ., జుగమగ్రావమంఖాంగి , . 4” వేం. 

వంచ, ౧, ఈ ౧౯% 

జంగము:డు, సం. వి 'అ. పం. జ్లే3 గమ నాడు. ద్వి" 

జంగమారా నమంల్ జ గ్కెల్చి నిక్య్రలింగార్చన 

నుంలం నల్లీ లం గాం చి.” చండీ ఛొ. నర్వ. 3౫౯ 

ఫా 

జంగలము. సం. వి అ. పుం. న. మాంసము 

(అ. ఆ. అ 1. విజన యు; 2 నిర్గ లము. 

జంగాలను, నం, వి. ఆ. పుం పొలముక' ట్ల. 

బుగితు:డు. నం, విణ, (ఆ. ఆ, అ) కులము లేని 

వాడు, 

బుధు. సం, వి. ఆ. శ్రీ కాలిసిక్క.. 

జంఘాకరికుండు, సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. వరు 
"గెత్తువాండు;. 2, దూరసమా చారములు మోసీ 
జెప్పి జీవించువాండు. 

జంఘాత్రాణము. సం. వి అ, న సిక్కు_కు తొడిగి 

కొనుకవచము. 

జంఘాలము, నం. ఏపి, ఈ పుం. వేగముగా పోశ్రనది. 

జుఘాలు(డు. సం, విణ. (అ. ఆ ఆ మిక్కిలి వడిగ 

నడచు వాడు. 

జంఘీ. నం, విణ, (నొ. నీ, న్.) జంఘులు కలది. 

(“ తూణీరదర్నోన్యథనజంఘినీమ్, మ లలిభా 

స్తోత్రము.) 
జంజవూకుందు. సం. విణ. (ఆ. అ, ఆ) మిక్కిలి 

జభము చేయువాడు. 

విణ, 

165 జంభ 

జంతుక నం. ఏ ఆ. న్నీ, 1. లక్క; 2, ఒకవిధ 

మగు ఇంగువ; 8 కోరిందపోం 

జంతుస్ను ము. నం, వి, ఆ* పుం. మాదిఫలము, నః 

1. వాయువిడంగము; 2+ ఇంగువ. 

జింతుఘమ్నీ* సం, వి ఈ. స్తీ, వాయుంవిడంగనుంి. 
జంతుఫలనుం. నం. వి, అం పుం మేడిళ్. 

జంకు. సం, సి, ఆ. స్తీ" జెల్లు?. 

జుశువు. సం. పి, డొ, పుం. ప్రాణి 

జువగులు నం, పి, ఇ, పుం, ద్వి, దంబతులం. “క, 

జంచతు అ ఎ్బెద్దటు ల నుద ౧) అ. ౧౦0౮ 

దళం రు అ. ౬౬, 

జంబాలము, నం వి, ఆ పుం న 1. అడును, 2. 

శాంచు; రే. మొగలిళీ, 

జంబాలిని. నం. ఏ. ఈ. స్తీ అడును 
జంబికము, నం. = జంబీరమం. 

జంబీరము* నం, వి. అం పుం 1. నిమ్మ; ర సిమ్హ 

బందు. శశాం 5, అ. ౧౦; 3, మరువముళో; 

4. తెల్ల గర. 

జంబుకమం. నం. ఇ బంబూకముం 

జంబూకము. నం, వి ఆ పుం 1, నక్క; 2. 

చర; 3. శో నాకమంళీ' 

జంబుకుండు. సం. వి, ఆ, పుం, 1. వరుణడేశ్చుండు; డిం 

రీదుండు. 

జెంజువు, సం, వి, దో, త్రీ 1. చీశేకుచెట్టు; 9, 

చేళేడుదీన ర. జంబూవది. ఉ న. జేశేడు 

వండు, 

జింబూడీవము. నం వి, అ పుం. న భూమియందలి 
ద్వీవములలో నొకటి. 

జందూనది. నం ఏ. ఈ శ్రీః జేయు, 

జంబూల మూలిక. నరః వి, ఆ, స్తీ" L. చెండి; 2, 

పెడ్జీవా రొనర్చుకొనువరిహోనమం, 
జంబూలను, న. వి అ. పుం 1. జేరేడుళో 2, 

"మొగలి; లీ, "పెండ్లి వారు చేసికొనువరివకీస ముం 

జంబూశనసము నం. వ్ అం పుం. తెల్ల దాసనముళీ. 

జభ, నం, ఏ. అం స్తీ" ఆన్రలీంక. 

జంభ కము. స పవి, ఆ. ఫుం, నిమ్మ. వీణ, (అ, ఫికా, 

ఆ 1 భక్షశము; 2. అవ్రలిం చనది. 

గల ది==నది 

జంజము. నం ది. అ. పుం. యుద్ధము చేయంట. | జంభ భేది. నం. వి, న్, పుంంజాాజంభానురుని భీదించిన 
విరా (అ. ఆ. ఆ) యుద్దము చేయంనది, 

1/6 
శిాండుఎజటం ద్రు,ండు? 
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జంభను, నం, వి, అ. పుం. 1. నిమ్మశో; బీ. కోటల 

చక్క నుం కుకుల్లు; 3. దంతము; 4. తిండి; ర్, 

పాలు; రం అన్తులపొడి; గ భక్ష్యమం, 8, 

దంభమం, 

జంభకము. సం. వీ, ఆ, పుం. నిమ పౌ 

జంభలము. స = జంధరము. ఆము, ౫ అం ౧౦౪౨, 

జంభారి. నం. వి, ఇ. వుం. 1. ఇందు డు; 2, 

వజాయుధకర్ము తి, అన్ని. 
స... ఏ, న్, పుం, నీమణీ విణ, (న్. నీ. న్ 

జీ 
ఆప్పలించువా(డు. 

జంఖీరము. సం+ వి ఆ పుం. |, నిమళీ'. 2, మరు 

వముశోం 

జంభండు, నం. వి, అః పుం ఒకరాతునుండు, 

జికుటము. సం, వి ఆ పుం. 1. చులయవర్వతము; 

ద. కక్క. నం 1. వంగపువ్వుః 2. జత్క కవ. 

జక్షణము. సం. విం ఆ. న. 1. తినుట 2. నళించం 

జేయుట, 

జశక్షీంచు, నం. న శీ భకీంచు.- “గీ. అపుడు వర 

మేక్టీ జకింతు మని జలికిన=డ. రౌ. ౧) ఆ. 
వర౬ం 

జగన్నాభము. సనం. వి అం న ఒకా నొకవిక్షు 

జేకృము. 
జగన్నాథుండు. సం, ఏ. ఆ పుం 1. చరమేళ 

రుడు; 2. విష్ణువు; 3. దత్తా 'త్రేయం[డు; క్, 

జగన్నాధ తనుం దున్న విమ్హువు; ర. బాకా 

నొకశకవిం 

జగన్నును. నం. ఏ. ఊం పుం. కేం జగత్తుచే ననుస్మ. 

రింవంబడునది=== ఆగ్ని; 2. జంకుంవు. 
జనన్లోహీని, నం. వి. ఈ, స్త్రీ ఓ మహామాయ; 2 

దుర్గ ; 3, ఏమ్టునియన తారనులలో నొకటి. 

జగము, సం, ౫ జగత్తు. 

జగరహా* నం, వి, అ, పుం. కనచము. 

జగలనముం నం, చి ఆ ఫం, 1. మంగళ; 2. పిండితో 

చేసీనకల్టు; 9. కనచము. న. గోమయము, పేండ. 

జగలుడు నం, విణ. (అ. అ అ) ధూర్తండు, 

“మోసము చేయు వాదు. 

జగము. WO. ప అం న భోజనము. ఖర. లినంబడినదిం 

త 
చః నం వి, రః త్రై భోజనము. 

జిగి నం విం రం పు. గాలి. ఏ౯. (ఇ) పోపునదిం 

జస్మివానుండు. నం. విణ. (నొ స్మషీ న్ ఎ 1 
జగచ్చకువు, చం విం నొ ఫం, సూర్యు డు కెళ్లి నవాండు; 2. పొందినవాడు, 

pia ఈ, స్తీ 1. లోకము; 2. పుట్టుక; జభునచవల. నం, వి, ఆ. స్తీ l. ఆ౨కుటాలం; a, 

4 మి, ఒకొనొకమాత్రాన్భక్తను. 

జగక్క_ ర్ట, నం, మి బు పుం. 1. ఈశ్వరండు; 0, | జథునమం. నర ది. అనా 1. వెములఖ; 2, స్తీ శి 

బ వొ. ఫపురోభాగము; 398, గో ణివళ్చా ద్భాగము, 

పీజు:దు. 

జశున్యజూ(డు. నం. ని. ఆ పుం, 1. తమ్మడు; 2, 

శూద్రుడు. 

జధుర్ణము. నం, వి అ, న. 1. మగగుతి; 2. రక 

చందనము. విణ. (అ. ఆ. ఆ.) 1. కడవటిది; 
2, నీదము; 8. నిందితము. 

జభున్యుడు: గం. వి. అ. పుం: శరాద్బు(డు. 

జమ్మి, సం. వి. ఇ పు. చంపుటకు సాధనమైన 

య్యాయంధమ. 

జగదాథారము. నం. వి ఆ పుం 1, గాలి; 8 జభ్ను వు. శం. విణ. (ఉఎ చంపువాండుః 

కాలము; రి, జగత్తున కా థారము. జట, నం ఏ. ఆ. సీ, Ll ఆల్జుకొనినజుట్టు; 2, 
a 

జగద్భలం(డు. సం, వీ, అ పుం, గాలి. ఊడ; 8. శాఖ; క రుద్ర, జడశీ; దూలనొండి శో; 

జగన్నాథప్రీయములం- సం. వి అ పుం బ, ఛాన్య 6. జటామాంసిల) 7. కిల్బపీంచరణి; 6. వేద 
సిశేషము, ప్రబంధ. ౧౧౨. పాఠతముం 

జగత్తు. సం. వి తొ, పుం గాలి న. లోకము, స్త్రీ, 
1. భూమి; 2. కామధేనువు. విణ. (ల్. రీ త్) 

తిగనది, 

జగత్స్పా) అడు నం వి ఈ ఫ్రం గాలి. 

జగత్నాశ్నీ సం వి, న్. పుం, 1. జర మేశ్వురుండు; 

2, సూర్యడు. 

జగర్చేతువు. నం+. ది ఉం పుం వర మేళ్వరు(డు. 
ర జ్ ఆగళ్ళ యము. నరం సిం ఈ కరః బ్రవ్వాదేవునిరా లి, 

చ్రశయము. 

న 
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జటాజూటము. సం వి, అ, పుం. 1 జడలగుంపు;| జకుకముః సం, వి ఆ నః 1. ఇంగువ; 2, లక్క 
0. శివజటాకాాటము. జతురనము. సం. వి, ఆ. పుం. లర్తు?, 

జటాయువు, నం. వి ఊఉ. నొ. పుం 1. (గృద్దలరాజ్యు | జతువు, నం. వి, శ న లత్తుక. ఉం డో, స్తీ" టక 

0, బకజాలివమీం క్రీ చిలంక తా జీబ్బ జాతిగబ్బిలము, 

ఉజూయి జటాయుంపు, వారిన. ౨, అ. ౧౨. 'జతూక, న వి, అ స్తీ" l. గబ్బిలము; 2, కేరంద 

జటాలము. సం, విం అ. నా 1. నుజ్జి; 2. కచ్చు|జ శ్రుువు, నం. ఏ. త న. మూంపుస టొమ్మ్హను 

రను; 8, గర్గ లముళీ'. వ గల వ్ర దేశము. 

జటా వల్లి. నం, ని. ఈ శ్రీః రుద్ర జడి, జక్వళ్ళు కను. నం, వి, అ. న. సీలాజిత్తు. 

జటానురు(దుః నూ ని, అ. వుం, జకానొకజఅనుర,  జనంగమి,* నం, వి, ఈ. స్తీ శనండొట స్తీ క 

జటి. సం, వీ, ఇ, పుం, 1. నిజ, 2, జావ్విశో; లె. | జళంగము(డు. నం, వి. అ పుం, చండాఖంండు, 

నమూవాము. ఈ, స్రీ 1. జటామాంసి; డి జనకందు, నం. ని. ఆ. పుం, క తండ్రి; 2. విదేహ 
జుమ్యిశీ; 3. జట, రాజు, విణ, (అ. నికాం ఆఅ ఫుట్టించువాండు. 

జనత సం, వి ఆ, స్తీ" 1. జననమూహాను, 2 + 

జనత్ష ము. 

జనత్ర, నం, వి, ఆ. స్తీ గొడున. 

సము నం. వి, అ న 1. పుట్టుట 2, ఫుట్టిం 

చుట్క తె వంశము, విణ, (అ. ఈ. అ) పుట్టిం 
శునది. 

జనని, నం. వి ఈ స్తీ, 1. దయ; 2 కల్లి; 8. 

చిలక విట్ల 4, అడవి మొల్ల; ర్, లత్తుక; 6. 

జటామాంసి'ో. 

జనవదము. నం, వి. ఆ. ఫుం, జనులునిపసిం డనది. 1. 

చేశమం; 2. చల్లె. 

జనవది, సం, వి. స్, పుం. జనవదమునకు రొజూ, 

జనవదుంయ. నం, వి అ పుం, మనుజూండుః 

దన శ వాదకు, శం వి అ, పుం. 1. కింవదదంలి; 8, 

నింద. 

జనృప్రియము: నం+ వి. ఆం పుం. 1. మునయో 2. 

కొ త్తిమిరిశీ. విణ. (ఆఅ ఆ, ఆ) జనుల కిన్ధ మైనది. 
జనము. నం వి, ఆ పుం. 1. మనుజనరిసును, (దీనికి 

బహువచనమునం గూడ (ప్ర్మ యోగములు కలవు.) 

“క, జనములు దను నవమానించిన. , “ఫోరం 

ఇాం గే అ ౪2; 2, జన్మము నం దన 
నము శో 

జటీలము, సం, వి అ. పుం, 1, సింహము; 8 

నుచ్చలు నలమే:శసోతు; 8. బ్రన్తాచాంి; 4. 

ముని, న. కురువేకుళీ. విణ. (అ, ఆ. అ) 1. 

జడలం గలది; 2. పెనగొన్నది; 3. దట్టమైనది. 

జటులము* నం. వి, ఆ. పుం. పుట్టుమచ్చ 

జఠరను. నం, వి అ. పుం. న కడుపు. నిణ (ఈ 

అ, అ 1. గట్టి; 2. కట్టంబడినది; 8 ముదిసినదిం 
జఠరాగ్ని, సం వి ఇం పుం, కడుపులోని అన్నాది 

వదార్థములను జీర్ణము చేయం ఆగ్ని. 

జడ. సం వి అం స్రీ 1. దూలగొండిశో; 2, చేల 

యుసిరిక సో 

జడధి. సం. వి, ఇ పుం సన్ముదము, విణ. (ఇ. ఈం 

ఇ) మందముతి గలవాండు 

జడనిధి నం. వి, ఇ. పుం. సముద్రము. 

జడము సం. వి, ఓ. పుం, Yr చలందన ము; 2, 

శెలినిలేని. న, 1, జలము; 2 పున: 
(ఆ. ఆ. అ l. చల్లనిది; 2 చొన్నడీనది; లి. 

మూఢము; కీ మూంగది; 5. అభేశనమం, 

జడిను. నం, విన్, పుం, జడత్వము* 

జడిమము. నం. ఇ బిడిముం 

జడ్జ్, ఆం. వి, న్యాయాధిపతి, తీర్పు వెద్వ వాడు. 

జడ్జే మెంటు. ఆం, వి. తీర్చు. 

జికనిలము. సం, వి. అ, పుం. అగ్నిని మండం జేయం 

దృవ్యవిశేషము. విణ. (అ. ఆ. అ లక్కతో 6 

శేయంబడినది. 

జతుకం సం. వి. ఆ, స్తీ 1, కకక కరక 2, 

ఫోరింద'ీ. 

జనంంలేం నం. వీ, బు, పుం, తండ్రి, విజ, (బు, 

తీ * యు ఫుట్టించువాండు. 
జనయి త్రై: నం, ఏం, ఈ స్తీ" తల్లి. 

కనవా నం, వి ఆ. ప్రుం* 1. నింద; 2, కింవదంలి; 

8. జనలక లక లధ్వని. లం 
కిళ్లీ 
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జరుంచుః నం, విణ, (ఆఅ ఆ, అ మునలివాండు. 

జనవరునకు శావమిష్చె కళ్ల ++శుక్రుయడు, 

శరుండై యుండన్*” వి పు. ౬. ఆ, ౧౭౨, 

జర్థరము. సం, వి అనం 1. శాచుణ్, 2. ఇంద్ర, 

ఢథ్యజము; 3. ఒకాసొకరర్నపోవము. విణ. నో 

ఆ. ఆ) 1. మాుదిసీనది; 2. ళీర్జించినది; తి, 

తునియశ్రై నది, 
జర్జరితమంం న విణ. (అ. ఆ. అ) 1. జీర్ణము చేయం 

బజీనది; 2. ముక్కలు చేయంబ కినది. 

జర్జరీకము. సం. ఏణ (అ, ఆ అ) 1. సెక్క_రంధ) జ 
ములు గలది; 2. శిథిల మైనది. 

జరుండు. నర. వి, ఆ, పుం చరద్దు(డు. నిజ, (అ 

ఆ. అం వృద్ధు డుం 

జర్తువు నం, వి. ఉ. ఫ్రం. 1. యోని; 2, వీనుల. 
జలకంటకము. సం. వీ, అ. ఫుం, 1, శృం గాటకముళీ; 

2. మొసలి. 

జలకరంకము. సం, వి, అ. ఫుం 1. నారిశేశము 

బి. "మేథుము; 8, తామర్య 4. శంఖము, 

జలకల్కము. సం, ఏ. అ. పం బురద. 

జలకాకము, సం, వి, ఆ, పుం. నీరు కాకి, 

జలకుక్కు.భీనూ* నం* ఏ, అ, పుం. కోేయష్టికము, 

ముసలికొంగం 

జలరూపీ. సం, వీ, ఈ. కీ 1, వీటి చెలమ; 2, కేచేణు. 

జలశేళి సం. వి, ఇ ఈ శ్త్రీ* జల క్రీ డం 

జల్మక్సియ. క ట్ర్ కికృకర్నణము 

జిల్యక్సీ డ. నం. వి, ఆ. fy వీటిలో దిగ చల్లులాడుటం 

జలగెప్తేము. సం నో అ. పుం. 1. సీటినుడి; 2, 

శాంబేలు; 8, నలం చదరపుశొలను. 

జలజంతుక. సం, వి, అ. స్తీ ం జేఆగ, 
జలజన్మము, సం, వి, న్. న తామర విణ, (న్.ఆ, 

న్, న్ ఎ జలనుందు పుట్టునది. 

జలజము సం వి, అం ఫుం, 1. జలజంతువు; 2. చేయ 

3. న సమ్ముద్కపుటువ్వు; డీ నాంయు; రీ వ్రబ్బకే; 

6. ఎజ్జగన్నేరు. న. 1. శంఖము; 2 వద్యము; 
8 నన్న ప్ర పుగుల్లం 

జలజొసనుండు, సం: వి, అ, పుం పద్మ మే పీటగాం 

నర, వి 
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జలజీలి, నం, వి, న్, పుం జాలరి. విణ, (న్.నీ.న్ 

1. జలనుంచే బీవించునది; 2. జలమందు జీనిచు 

నది. 

జెఅబుయడు, నం, వి, అ, పుం, చంద్రుండుం 

జలతరంగము, సం, వి, అ పుం. 1. కరడు, అల; కి 

వరుసగా గిన్నె లుంచి మశ్రాదిస్వరముల క నుగ ణి 

ముగా ధ్వనిం చునట్టు నీరు పోసి పుడుకలతో 

వా శ 

జలద. నం. ఏ. ఆ. స్త్ర. విద్యుత్తు. 

జలదతయము, స). వి. ఆ. పుం. 1. మేను యము; 

2. మేఘత యము నలది-శర త్మా_లము. 

జలదముం. సం* వి, ఆ, పుం. 1. మబ్బు" 2, శర్చూరను; 

8. ము_స్టెళో, 

జలదాగమముం. నశ, ఏ. అ. పుం. వర్ణా కాలను. 

జిలధరమాల. నం. వి, అ. స్తీ" దార్రదళశావ్షర పాదము 

గ లఛందన్సు+ 

జ౪ంథరము. సం వి, అ. పుం. 1, మేనుమం; 2. మ స్తై; 

3. సముద్రము, 

జలధి. సం. ఏ. ఇ పు)ంానీటి కాధార మైనది-షేం 

నమ్ముుదృ్భము; 2 కోటిళోట్లు. 

జలధిరశన. నం. ఏవి, ఆ. న్ర్రీానముద్రము "మొల 

నూలుగాం గలది-భూమి. 

జలనిథి, నం, ని* ఇ పుం 1, సము 
అనుసంఖ్య, 

జలనిర్ణమము. సం, వి అ, పుం. 1. నీళ్లు పోవుట 

శేర్చటచినతూము; 2, నీటీబుగ్లః 8. సీరు వై 
కుబుకుటుం 

జలవంజరముం సం, వి, అనం వ స్త విశేషము. “వ + 

దృముః 2, నాఖంగ 

జలవంజరంబులును కామవరంబులును , , ద్వా 

3, ఆ. ౨౦౬ 

జలవలి సం, వి. ఇ పుం. l. వరుణుడు 2, 

నము దు ండు; 3. వూర్వాహోథానత్ష్మరక ము. 

జలస్రాయము. నం. వి, అ. న. అనూవము, జవుకు 

భూమి. విణ, (అ. ఆ. అ జలాధిక్యము గలది. 

జల ప్రియము. నం. వి అం పుం నేం వానకోయిల; 

2, వేయ 

గలవాడు బ్ర వా. జలిబాలిక. సం, ఏ. ఆ స్తీ సుణుపు. 

జల జీవ్యూము. సం. వ, ఆః సుం .—రు చి తెలియ లేని జెలబిందుబ. చం సి. ఆ, స్తీ" జొన్నచశక్కెెరం 

జివ్యా కలది=మెొసలి, 

2e 
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జలభింబము. సం, వి అ, పుం. న 1. సీటిబుదగః 

2. సీటిళోని ప్ప లిరూవము. 

జలబిలమం. సం, వి. అఆ పుం. 1. ఎండి; 2. 

తాంబేఎం; 8. జలము గలనలుచదరపుకొలను, 

జలఫృత్తు. నా వి, త్. పుం. వే. “మేఘము; 2. 

కర్పూరము. విణ, (ఉం) జలమును భరించునది. 
(కుండ్మొ.) 

జలమాడు. మి. అం శ్రీ (జలము అడు) స్నానము 

సేయు. “చ వల్ల వవల్ణభుండు చెలువల్ జల 

మాడం దక్కటీ, వల్పవముల్ సరించి, ,.” 
సొంబో. ౧, ఆం రారా. 

జలమార్భక. నం. వి. ఆ శ్రీః జలమం దుండెకి 

మాక్భక (జలమాశృ్ళకళలంవి డుష్జరు.- 1. మల్ఫి; 

2, కూర; 8. నరాహి; ఉం దర్జ౫; ర్. మకరి; 

6. జాలుక; 7. జురతుక, చాచం 

జలము, నం, వి, అ, న 1. నీరు; 2 కురుడేరుళ, 9. 

గోగర్భ పిండము; 4. ఫూ ర్వాహోానకో త్రము, 

విణ. (అ. అ, అ) జడము. 

జలముచము సం, వి. చ్, పుం, 1. మేఘము; 

2. కర్పూరము 

ఇలయం త్రము. సనం, పవి అన. 1, థారాయం తమః; 

8. నూతిగిరక, 8. నీటినడియారము. 

జఖరండము. సం, వి, అ. పుం. 1. జిలాొప_ర్త ము; 2. 

నీటిబొట్టు; 8. సాము, 

జలరసము* నం. వి. అ= పుం. సముద్రపుటుక్పు. 

జలరాక్షసీ. సం వి ఈం స్త్రీ. సింహిక. (ఇది ఊవ్వు 
నం ద్ర మున నున్న ఛాయా[గ్ర వాము) 

జలవివునము* నం, వి, అ, నా 1. తులారాళి; 2. 

తులాసం క్ర మణము. 

జలనృళశ్చికముం నం, ఏ, ఈ పుం, రొయ్య, మత్స § 

శేదము. 

జలవ్యాళము. సం, వి ఆ. ఫు, నీరు పాము. 

జలనూచి. నం. విం పుం కే. మర్చ్యవిశేమము; 2 

పరిశెగడ్డశే; 8. కాకి; 4, శింశుమారము. 

జలసూత్రము. సం, వి ఆ న l. ఒకస్మాక్రలో 

నుండి వలీయొక షాక లోనికి నీరు పడుటరై 
శెండకిోనలను గొట్టమాలు కట్టి అహ్మతృములలో 

ఉంచినదారము; 2, పెకి చిమ్లుచుం డెడికృ త్రిమ 

మైననీటియూట. (శ్రా) “ఊం తీరిచినట్లు గాల 
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నీరుదిక్కుల నొక్క_ట జాలం వొలుసీం,గారపుబుగ్ల 

చెంతం గడంకక్ జలన్నూకృను వన్నినట్టుగా, 

సారనగంధి యోర్తు చబొముసందువం గస్తు5 గొట్టు 

వెట్టి యెం, లే రహి౭శే ర్సె వృజ్బయులః దీతిన సొవట 

బొట్టు చేనుకన్.” చంద్రా. క్కు అ. ౨౮ 

జఅ_స్థంభను. సం వి. అ, పుం, 1. జలముశళు స్తం 

భవ జే వముంమం త్రాచె; 2, జలముశు _స్టంభింప 

'శేయంటం 

జలకోనమం, నం. వి. అ. పుం. నురుయగసం 

జలాంచలము, నం వి, అ, న 1. చాంచ్చు 2, నీకు 

పౌొఃఖనట్టి చారి. 

జిలాంజలి. నం, వి, ఇ. పుం. 1. నీటిదోయిలి; 2. 

పిక్చ దేవతలకు కర్పణకం7ా విడుచుపోనెకునీరు. 

జలాంబిక. చం. ఏ. ఆ. స్తీ? నూయి 

జిలాత్షరనుం నం. ఏ. ఆ, న, -సీటిమోంచ వాయు 

నతరమువ టి నీటి వ్రాంత. “క, వెరిమి శిలా 

తర మెవ్షుడు, నలుక జలాతరము నుజను లగు 

నారలకుక్, జేలిమి జలాతర మెవ్వుడు, నలుక 

శిలాశతరము కుజకు లగువారలకున్*” కేయూర. 

3 ఆ. ౨౯. (అశాశ్వత మని భావమా 

జలార్జ. నం. వి, అం స్తీ" నీటి వేక కడిపిన వినన కట్టి. 

జెలొలుకము. సం. వి, అ. పుం. తాజురదుంద 

జలాశయము నం. వి ఆ. పుం. 1. నీటివట్ట్యు 2. 

చేయ; 8 సముద్రము; &. పరికెగడ్డ పే, న. పట్టి 

వేప, విణ, (అ, ఆ. అ) 1 జలమే స్థానముగాయ 

గలది; మందబుద్ధి గలది, 

జటాక నం, వి ఈ స్తీ ఆలా జలముస్థానము గాం 

Xలది. జలగ 

జలేంధనము, స, వి, అ ఫుం-జలములే క ట్తైలంగాయ 

గలది... 1, బడబాగ్ని; 2, మెజుంపు మున్నగు వాని 

కేజన్సు. 

జలే వాహు(డు. సం. ఏ. అ. పుం. జలవుందు వడిన 

వన్తుజాలమును మునిం తీయు వాండుం 

జలోచ్భా వము, సం, వి, ఆ పుకు lL ఎక్కు వైన 

సీర పోవుటకు నియమించినతూమంమొ.; 2, 

ఎక్కువై ననీరు పొరలి వ్రవహించుటం 
జలోదరము. సం, వి, ఆ. న కడుపుళోనీకు చేరుట 

వలన గలుగునొకానొక రోగవిశేవము. 

జల్పకుండు, సం. ఏణ, (అ. ల్చికా. అ) జళ్చాకుండు? 
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జల్స్బనము, నం, వి, ఆ న 1. చెవ్వుట; 2. ప్ర గలది; 2. అరణ్య ప్ర దేశమునకు సంబంధించినది; 
విణ. (ఆ. ఆ. అఎ 1. మాటాడునది; 2. ప్రేలునది.| _ 3. అరణ్యమంధ్రై నది. 

జలము, న3 సీ. అః ఫుం, 1. మాట; 2. మాటా|జాంగలి. నం. వి ఇ పుం. వివవై వైద్యుడు, ఇ ఈం 

దుట; ల. ప్రలావము; ఓ పరమకమాను నిరాక స్త్రీ విషము పోంొట్టువిద్య, ఈ స్త్రీ. దూల 

రించి తనవుతము నిలుపుట. గొండి. 

జల్పాకుండు. నం విణ. (అ. ఈ అ) 1. వదరుం 

బోతు; 2. కథకుడు. 

జల్పికము నం. వి ఆనం 1. చెప్పుట 2 వవరుట 

విణ, (ఆ. అ. ఆఅ) 1. శాపం +డినది, రి, చేల 

బడినది, 

కవ, నం, వి, అ స్తీ *, కే. చాసనముళ 2, దాన 

నఫు(బువ్వు+ 

జాంగలికుండు. నం, వి, అ, ఫ్రం. విషమై ద్యుండు. 

జొంగులి నం వి, ఇ. పుం. 1. విషవైద్యుండు; 2, 

పూనులవాండుం ఇ ఈ. త్ర వివనును వారించు 
నొళానోొక విద్య. 

జాంగులికుఃడు. సం. వి అః సుం. 1. విషమై ద్యుండం; 

2. పాముల వాండు, 

జాంఘీకము* సం, వి, అ, ఫుం, లాట్టియ. 

జవనము. నం, వి, అం ఫుం వడి గలగుజ్జము. న | జూంఘీ'స:డు. సం, = జంఘాకరికుడు. 

నగి, వేగము. విణ. (అ. అ. అ) వడి గలది. జాంపళ్యము. నం. వి. అ. న దాంపత్యము. ముం 

జవని. నం ఏవి ఈః స్తీ" 1. యవనిక్క "తెర; జ తుహిరఖె Jor న3వన్న పా, వన 

సీవధివిశీషముం గార్హ్హస్థ స్థ సము... "కాళ. 3, ఆ. ౨.౨.౨ 

జవనిక. సం. వీ ఈ, స్త్రీ. తెర, Sey య... 
జవనీవ నం, వి, న్. పుం. వేగము. జంగారమంః 

జవము. నం. వ ఆ. పుర వేగము. వీణ, (ఆ. ఆ-| జ్రాంబీరము. నం, వి అ, న+ నిమ్మపండు. 
ఆం వేగము గలది. జాంబూనదము. సం, ఏవి, అ, న,._జంబూనదియందు. 

జని, సం వి, న్ పుం 1. గుజ్జము; 2, లొట్టియ. బుట్రినది.1. బంగారము; 2, కనకాహ్యయము, 
పణం (న్, ర్స న్. “వేగము గలది. ఉమ్మె త్త 

జవివ్థ్భము. సం విణ, (అః ఆ, అ) అతివేగనుగలది. | హార, సః ఏం ఆ. శ్రీః మేలుకొనుట. 

జవీయముః సం. విణ. (న్, యన్, న్ఎ మిక్కిలి జాగరణము. సం. ట్ అం నా 1. మేలుకొని 

జీవము గలది, యుండుట 2, (ప్రదూదను లేకుండుట. 

జాగ(రము* నం, బి. ఫ్రం 1. మేలుకొనుటు 2 

శవవము; లి, చుమాదము లేజండుట. విణ. 

(ఆ ఆ. అఎ 1. మేలుకొని యుండునది; 2. 

జ్యాగ్ళ _క్రగలది. 

జాగరిం వ విణ, (న్. తీ న్ 1. జాగరణశీలుండు; 

2 వృమాదమ శేనిదాంను, జ్యాగ్సర్త కలవాడు. 

జాగరూరకుండు, నగర. విణ. (అ. ఆ. ఆ 1. మేలు 

ఫొనునాండు; 2. జాగర్త గలవాడు ,వ,మా 

ర్డీ ల అ 
జవాళత్చా షర సం. సి ఈ మో ఇక్క కరణము ననున 

రించి పదను కనకున్నయర్థృమును విడిచి యర్థాం 
తేరమును తెలుపుట. 

జవా దజవాల్థ క్షణ, నం, వి. అం చ్బ + వదము చా చ్యార్థ 

మున కొంకభాగము ఏడిచి కొంఠభాగము 

గృహీంచుకట్టిలత్షణ. 

జవార్ణతణ, స3 = జవాత్సా ్టర్థ 

జబ్రననక ము. సం పి, అం పుం. ళు ళయము. 

శ్ 
జహువు. నం, టి, డ్, ee బిడ్డ. దము లేనివాడు. 

జహర్న కన్య. సం. నిం అం త్త గంగ. జాగ త్తి సం, విం ఇ స్తీ జాగారము మేలుకొని 

జా యేంండుట. 

జాగర్య, నం, వి. ఆ. స్త్రీ = కాగి 
జాగుడము. సం. వ. అ. పుం. కంకుముపువ్వునకుం 

ద్రిసిద్ధియైన ఒకానొక దేశము. న కంకమపుఫ్యు, 

జాంగలము* నం, వి, అ, పుం. 1. ఒకానొకదేకము; 

కపింజలము? 8, మాంసము, న, చేంతిభీఆ. విణం 

(అ, ఈ. అ) 1. వన ప్రాయము ) అడవిఎక్కువ7ా6 



బాగ్ర్ 
జాగ్రల్ + సం కత, l. మేలుకొనియంండునది; 2. 

పరాకు లేనిది; తె. దృకాళించు చున్నది. 

జాఘని, నం. వి, ఈ. స్తీ" తోయ 2. తొడ. 

జాజి నం. విణ (న్+ సీ. న్) ఢోరాద్ధము వేయు 
వాడు. (శిశు, ౧౯ న 3, ఖో 

జొజ్వల్యమానను. సం. విణ, (అ. ఆ. అఎ) 1. మిఛల 

(పృకాళించుచున్నది; 2. మిగుల జుండుచున్న ది. 
జాఠరము. నం, ఏ. అ. పుం. 1. జఠరాగ్ని, 2, 

ముఠ్యముల లోని మయొుపదోవషము, విణ. (ఆ. ఈ, 

అ l. జఠరనంబంఫ మనది; 2. జఢరమం 

దున్నదిం 

జాఠరుండు. నం. వి, అ. పుం, పుత్తుండు. 
జాడ్యము, నం. వి. అ. న 1. మాంద్యము. 2 

మూర ర్ధత్వము. 

జాచ్చారో నం, వి. యు పుం. నిమ్మ. 

జూకే. నం, వి, అ. * 1. కూంతురు; 8. నాటో క్తి 

యందు శ్రకనళకమాగ స్త్రీచాలహాత్రలన 

బిలలచుమాటం 

జాతకము, నం, వి, అ. న. 1. జాకకశా న ము; 2, 

రాళిచ కృము; 8. నళారీయనమూవా హః. విణ, 
(అ. అ, Ol పుట్టినది, 

జాతకర్మ ము నం. ని, న్. నా 1. పుట్రిక వెంటనే కం & 

బిడ్డకుచేయనలనసిన నంస్క్కారవిశేషము. 

జాకమ్మాక్రము సం, విణ, (అ అ. ఆ) అవ్వుడే 
పుట్టినది. 

జూతవుం, నం. ది. ఆ. పుం. జంతువు. న, 1. జన్మ మా; 

2. జాలి; 8. సమూవాను. వణ. (అ, ఆ. అ) 
1. పుట్టినది; 0. నంభనించునది; శి. స్పష్టము, 

జాకరూవము. నం, వి. అ న, 1. బంగారు; 2 

ఉబె త; 3. నగ్న తరము. విణం 

దిగంబరనుం. 

జార నానగ్భహాను. నం. వి ఆ. న. పుఏటీల్లు, 

జాత వేదనుండు* నం. ఇ జాగ వేదుందు, 

కాత వేడ్కండు. సం, విన్, పుం అగ్ని, 

జాతవత్య, సం, ఏ, అ. స్తీ బాతెంఠత రాలు. 

జొ తాకాదనుం. నం. వి. అ. న. పురుడు, 
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రా ఆ. ౧౯౯ ర్. అక్షాలంకారభేదము, “ట్, 
తా రసపుష్టిమైం © తిచదంబున జాలియు 

నా_రయుం కు శ్వాంరమూ ..” విజి పీఠ, 3౧; 

6. న వ్పస్వరమాలు; 7. పద్య'భేదము; రీ. ప్రైయ్యి; 
ర. ఉసిరిక. ఇ, ఈ. క్తి 1. జాజికాయ; దీ. 

మాలరతిళ్లో విణ. (ఇ) ర్త మంచిజాలిది. “ఫీ, 

రొణించుజాలివజాల మేడలడాలం, ౪” దశా. ౧ 

అ. ౨౬; 2. సొగనై నది, “గీ. కలికికాటుక 
గ్షీక్నొట్లు వలుంగుపీరు, బొతిగాం దాల్చి నెజి 

మిండజంగ మగచుల్ వార. ౫, ఆ. ఈ, 

జాలిశాగు. మి. వి. (జాతి4ానాన ఒకానొక జాతి 

సాను “సీ, శంఖ ఫూలకులును జాతి నాగులు, , ౪” 

ద్వా. రా ఆ, ౧౧౦. 

జొలివత్తి. నం, వి, ఈ. స్తీ" బావ త్తిరి, 

శు సం. వి, అ. న్ జాజికాయ. 

జూతిసారము నం ఏ. అ, న జాజికాయ. 

జాలిస్త రుడు. సం, సణ.(అఆ. ఆ, అ.) వూర్వజన్యము 

సంగతి తెలిసినవాడు. 

జాతీయము, నం, విణ. (అ. ఆ. ఆ) క. బకకాలికి 

సంబంధించినది; 2, ఏదోదికజాలియందు పుట్టినది; 

త్ర ఒక కద్ధిత వ్రశ్యయముః (ఊదా: ==వటు జాతీ 

యము.) 
జాతుండు, సం. వి అ. పుం. 1 కొడుకు 8 

నాటో క్రియందు కొడుకును పిలుచుటయం 

దువమోగిం చుమాట. 

జూళశువము, నం. విణ. (ఆ. ఈ. అ లక్కతోం 

జేయ:బడినదిం 

జాక్యము. సం విణ, (అ, ఆ, అ.) 1. సవకులముందు 

బుట్టినది; 2. కులీనము; 8. ఇంసైనది; క, చ్రేవ్టము, 

(ఆ. ఆ. అ) కల్ స 8 శ్ర" లెలిసికొనుచున్న. 
జానవవము. br ని. అ. పుం. 1. గ్రామము; 2. 

గ్రామనులనుండి పొందువన్ను మొ. విణ (అ. ఆం 

అంక జనవదముందలిది; 2. జనవదసంబంధ మైనది. 

డానము. నం, విణ. (అ. ఈ. అ జనసంబంధ మైనది 

జా నానుండు. నం, విణ. (అ. ఆ. అ) తేెలిసికొను 

చున్న నాడు. 

జాలిం నం, వి, ap స్తీ" 1: జన్మము; ర వంశము; 8. జడొనుస్చు.+ చం: ని. డ్. పుం. న, "మోయొాలం, 

Wm 

లకీతి గ్రొ్నులలజాలి విసంబులఖొతి ,,* 

పటా? 7 
సన 
| 

ద్రాహ్మణాదినర్భ్య ము ఢీ. రీతి విధము, “చ. Sie జావము. నరః వి. అ పుం జవను. విణ, (ఆ.ఆ.అ.) 

జకించునది. (అ. ఈ. అ జపసంబంధ మైనది. 



బాబా 

జూవొలుండు, గం. వి, అ, పుం 1. ఒకానొళమునీ, 

0, చురలకావరి. 

జొమ సం. వి ఆ. స్త్రీ కమా నై: 

జామాత, సం. ఏ. బు. పుం. 1. అల్లుండు; 2, 

చెనిమిటి; 8. స్వామి; 4 ప్రొధులిరునడు?. 

జామి. సం. ఏ ఇ ఈ స్తీ" 1. ఆండుబడుచు; 2 

కులకాంత; 8, కూతురు; 4ఉ. కోడలు; ఈ, గడ్డి. 

ఇ. న 1. జలము; 2. ఒకానొక దేశము. 

జామి కము. నం, వి ఆ న జాయామి త్రము: 

కళత్రస్థ్టానము, 

. కాయ, స. ఏ. ఆ స్త్రీ, భార్య (దీనికి బహు ప్రీ హీ 

సమాసమున నీజొ దేశము. ఉదా;లాజానకీజాని 

జానకి జూయగాం గలవాడు.) 

జొయాజీవుండు, నం. వి, అ, ఫుం, 1 నటుడు; 2 

భార్య నం పూదించినధనముచే జీవించు వా౭డు. 

కారిణి. సం వి ఈ స్త్రీ స్రైషరిణి. 
జారుడు. నం, వి, అ పుం. 1, ఉవవతి; 2. వర స్త్రీని 

గూడువాండుః | 

జాలంధరము. సం, వి, అ, ఫుం, 1 దళబేశము; 2 
అసనవిశేనము, “గీ, కంఠ మాకంచనము చేసీ 
కడు దృఢముగ, హృదయమున? 

నిల్చ్ప నిదియె కదెభన్మ జాలంధథ రాఖిఖ్యబం ధము 

లి సీతారాం ౧3 ఈ ౧౨౫ 

జాలకము. సం వి అ న, కే, వల; 2, సమూహము 

3, లేంతమొస్ష; ఓ. కవటము; ర్. పక్షీగూడు; 
6. అరఃటివెట్టు; 7. ఆధరణవిశేషము; ర. అరంటీ 
వండు, ఫుం, న గవాతము, కిటికీ. 

జాలగోణిక, సం, వీ, ఆ స్తీ * పెరుగు చిలుకుకుండ, 

జాలపొదము సం, వి, అ పుం. ఓ రాజవాంసము; 

2. వహూంస; 9 కోడి; ఉ. నీటికోడి. విణ, (అ, ఆ. 
అఎ వలనంటి పాదము గలది. 

జొలము, సం, వి ఆన, 1 వల; 2. ఇనుషతీగెలతో 

ఆర్ట్జీనకవచను; 8. సమూవాము; 4 కిటిక్సీ త్ 
"'మొగ్ద; 6. దంభము; ₹. మాయ. పుం, కదంబము, 

కడిమిచెట్టు. (వాడు; 2, మాయకాఃడు. 

జాలి. సం. వి, ఈ. స్తీ! పొట్ట, న్, పుం 1. జాలరి 

జాలిక* సం. వి. ఆ, సీ, 1. మేలిమునుగు; 2, జలగ; 
8. విధవ క, ఇనుము; ల్. సాలెపురుగు, 6. 

కవచము; *₹. అరంటిళీ, 
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జీంక 

జొలికుండు. నం వి, అ, పుం, 1 పఏంద్రజాలిండు; 

డి. జాలరి; 8 గ్రామాధిపతి; డీ, బోయవాడు, 

జాలు(డు. నం వణ. (అ, ఆ. అ) 1; మారడు 

రై. పానురు(దు; 8, అసమోత్యుకారి. 

జావాశము. సం, వి, అ, పుం. 1. పిల్లి; 2. మంచము; 

3. జలగ; డీ, నల్లనితొండ., 

డాన్నాపి. నం, వి. ఈ స్త్రీ" గం 7గానదిం 

జీ 

జే జీ, (ఫూజ్యనామములతుదం శేర్నువదము 

“మ, ,,ఆరాయల వారితో6 బలికె నయ్యప్పాళి 
a కృష్ణ: D5) ఆ ౯౦, 

జింక. చే. వి. (క. జంకె.) 1. ఒకజాలెళేడి. ఆం. భా, 
ద్వి. రార "లేడి మృగము. “సీ, పులి కగ్గమైన 
జింకలవిధమన.” భారం కర్ణ. ౨, ఆఅ, ౨౭3. 

ఆము. 3, అ గ 

జింకఠలచేక్కుం ద్వ వి, (జింక తీలశాచుక్క మృ 

శీర్ణ నత్మరృమః. (శ రృ 

జింక తాలుపి. ద్య. ఏ (జింక తాలుపు+అరి.) 1: 
మృగధరుండు, చందద్రుండు; 2 శివుడు. “సీ* 
జింక తొలంపరియు జింక తొలంచరియం నుఅదియు 

ననుంగుమ్తై యొజపుంజావ అచ్చ. బాల; 8. 
(శెండర్భ ములకు నిది యుదావారణము 

జింక తొలు. ద్య. వి (శంక తాలు.) l. 

చంద్రుడు. “ఆ, ,నీకు,పంక గల్లదోటు జింళ 

తాల్చ” నీలా 3, ఆ. ౨౧; 2. శివుడు. “రగడ, 

చిల వరాయం(డు ప్రొద్దుచూలియం జింక తొల్నును 

'వేల్చుంబెద్దయుం.” అచ్చ. యు. ఒక 

ఉింకపొక్కిలిం, దే. వి. (జింకపాక్కిలి) మృగనాఖి, 

కస్తూరి. “గీ. పీలిం దగుచోట్ల వారిం గూర్చుండం 

బెట్టి, కమలములు మం చిగందములం జింక ,బొక్కి.. 

లియంం( గ వ్వరను, , అచ్చ. చాల. ౧౬౭. 

జింకమాపుదేనర. బే, వి (ళింకమావుగాదేపర)- 

మృగ మే గుశిము7గాం గల నాయడు = గాలి. “ఈ 

పిల్ణారిజియ్య బొనం) బెల్జ్లంబుగ చింకనూపుబేపర 

కఠనన్.” అచ్చ. కిష్కిం. ౯2. 

జింకరవుతు. బే వి. (జింక +రపుతు) మృ్భగమే 

వాహనముగా6 ల వాడు గాలి. (శ. ర 

జింకవా ర్వపుషేోదు. ద్వ. వి, (జింకశావార్వము? 
బోదు గాలి. “అ. వై చుటయను జింక వార్యపు 
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జోదుబి, డ్లండు 'వెందీయును గడంగి వాని [ణజినరులండెే. చే. ఏ, (జినరుశకండే వమలను 

తేకుగడప్రువాయడు చేరును గుఖ్త ముల్, చదియ 

నొక్క పెద్దచట్టు వయిచె.” అచ్చ. యం, ౧౭౪. 

తటే: ఉింకవార్వపువజీరు* “గీ. అపుడు రాచూలి 

జింక వార్వపువజీరు, గారవపుంబట్టి.. ౨” అచ్చ. 

కిమ్. ౭౯. 

జింజిరి దే. వి. (హిం జింజీర్), గొలును. (శ రు) 
జిక్కు.తురక. బే, ఏ. బక్షీవిశేనము. “సీ, గున్నంగి 

కనకాత్నీ గుడినె బయ్యకపుల్ల జీలువు 'బెస్తురు 
జిక్కుతురకలి వాంస. క, ఆ. ౧౨. 

జిగట. చే వి, (క జిగటు బందన్క బంక. ఊదా: 
తుమ్మ జిగటమొ )ఏణ. నున్ననిది. ఆం. భా. ద్వి 

D9: 

శిగమివ. సం. వి. ఆ. స్తీ . పోసునట్టికోరిక. 
జిగమిషవు. నం. విణ, (4) పోవ నిచ ల గలవాండు 

జిగి. జే. వి, 1. కాంతి, వ, కాశము, “కీ ఆగ్రణాం 

ఖు జంబులయంతర్జళంబుల తళతళ యనుజిగి దళము 

కొల్పి*” భారం ఉద్యో. అ అ ౧౧6౪; 2. 

నుషమ, “సీ, . తగు నుషమాభ్గిధ జిగి యనంగ 
ఆం, భోం చ్చ ౮౦; 8. కాంతి యనునొక 

కావ్యగుణము. “చ, మెలకువ గాంచు బెచ్కుజిగ 

మించ్చుప్ప బంధ్గరతుల్  భుటింతువౌ.” ఇందు, 

౧, ఆ. 3౪ 

జిగిదేం. చే. అ. కీ," (జిగి! తేలు) కాంతిపంక 

మగు. “గీ. కొవ్వునకుం జేర జిగిదేుగోళ్ళ 6 దీర్చి” 
పార్వ 3, ఆ. గం, (వము. (వా) 

జిగిని, దే. వి. (హం. జిగ్నీ౧ స్త్రీలకంఠాభరణనిశే 
జిగినూనము, (గ్ర్రా- వి. విసినికనము. (శం రం) 
జిగిలి. బే, విణ. చిక్క. నై నది. (శ రు) 
జిగీమ. నం. వి. ఆ. స్త్రీ. 1. గాలుచునిచ్చు; 2. ప్రయ 

త్నము; 8. ఆతిశయము, దృకర్ష. 
జిగీషుపు, సం. విణ. (ఊ) గెలువ నిచ్చ గలవాడు 
జినరు. దే, ఏ. 1. బంక, నిర్యానము. ఉదా: 

తుమ్మజిగురు; 2. వత్తులను బట్టుటళ్తై సురలు 

మొదశై న వానికి రాచినబందనం “చ. జిగురునం 
బడరాచిలంక చలన,” కాళ, ర్క ఆ. 5౯. 

“సీ. జిశరంటీనటుల 'వెసగిలి పోనీక యీాసింగాణి 

మనుంబోతుం జెండివైచు” సాం ౧, ఆ ౯౨; 

ఏ. నునుపు, అం, భాం ద్వ్యి- ల, 

బట్టువేంసాధనములలో నొకటి “క, వలలు 
రుల జినురుగం డెలం౮ జిలినియుం జీక్కంబి, , - 

భాగ. 8, నృం, ౫2 ఏ, శకం ౧, ఆ ౧౧౬ 

జిగురుకొను. జే. అ. క్రి. (జిపరుగాకొనుు. అంటు 
కొను. “గీ. జిగురుకొన్న గజన్నూ రిం చేఆంగు 

మాసి.” కానీ. ఏ, ఆ, ౨౧. 

జగురుగడ. దే. వి. (జిగురూగడు వకులను బట్టు 

టకై చివర జిగురు రాచినగడ. “సీ, పొంచి 
వెన్నుం టెక్కుపులంంగురోయని శై న నిశుపుజిగురు 

గడం బొడువంగలముో* వరాొవా. క, అ, ౭౫, 

జై. ౪, ఆ. ౭౬. 

శిగరుటంబలి. చే. వి. ( జిగురుగా అంజలి చింత 

గింజలం "మొదలదు వానితో జిగురుగా చిక్కగా? 

గాంచినయంబలి. “సీ, జిగరుటంబలి జేండి దిగు 
“పొజు జంగా గండలకొొలంది గగ. గృమరించి.” 

రంగా. 3, ఆ. ౯2. 

జిగుర్ణండె = జిగరుగండెే. “పీ చ నుప్రవద్య మున 

దా సంభటించినశంక కవికోటులకు జిగుర్మండె 

గగ” బహు ౧, ఆ. ౫౯ (తప్పించుకొన 

శక్యము కాని దని భావము.) 
జిగర్మిట దే. వి (జిగురుగామిటు జిగురురాచిన 

మీట “మ. . ,ఎద్దుల్ పోంగసలంక చోటుకో, 

లలు జూలంబులు గంటలంకా దివెలు గాలఐబుల్ 

జిగుర్మీటలన్ =” ప్రబంధ, ౧౯౦. 

జినుత్స, నం. వి- ఆ. శ్రీః 1: లినంగోరిక; 2. ఆశలి 

జిఘారిన. సం. వి ఆ, స్తీ * చంప గోరికం 
శిఘాంనువు. నం. వి, ఉ. పుం శ తు వు. విణ. (డా 

చంపుకోరిక గల వాండుం 

జిన్ఫుత. నం, వి, అం స్తీ" గృహింవయగోంక, తెలియ 

వలె ననునిచ్చ. ( 

జిఘు).దు. నం. విణ. (ఆ. ఆ. అ) 1. మూర్కొను 

వాడు బీ. జాడ కని పెట్టు వాండు, స 

జిజీవివుపు. నం. విణ. (ఊఉ) బ్రదుకన్నిచ్ళ గలది 
“వ.*,వీ మిబె వచ్చుచున్నార నుని బుజ్జగిం దిన 

నుజ్జిబీవిము వగున బోటి లకజ్టానజ్జదవనతాన 

నాబ్బయె, ++ ద్వా. సే ఈ ౧౭౯ 
జిజ్తాన సం, వి. ఆ. స్త 1. తలియనలె ననుకోరిశ; 

3. తెలియుటన చేయంవిచారణ, 



జిజో 
ఠా 

జీజ్షానువు. నం. విణ. (ఊ తెలియనిచ్భ గలవాండు, 

జీట్ట, దే, వ వెదురుయొక్క.యెన్ను. “చ, తద గ్ర 

గ ఛాన్యముల్ ) నెలపుల ఫేన ముట్టివడ జిట్టుర 

తోడనె చవ్చరించు న స్వొనమనరారపోక 

ములం...”సార్ష ర, ఆ దర 4 0, వకీవిశేనము. 

“కీ జీలువు బీనువ జిట్ట చింద వెలిఇె,,నుద. 

3, ఆ. ౧౯౪. శకం 09౪; ఫి, చాజ,గీఠరం 

జీ ల్లి త్తిభాగమునం గ్రొన్నె త్తురుిట్ట్రలు చూరుల 
మాంనంపు(దోరణములు.” వైజ ఈ, ఆ. ౮౦; 

4. చేతంయగాండు బట్ట చేయునపుడు గుబుతున శై 

'చేయుంరంగులనూలి నేం, (వాం ర్. కేన, (శర) 

జిట్టంగి. చే. వి కాటుకపిట్ట (శ్రా 

జిట్టువ. దే. వి వక్షివిశేషము. “సి, జిట్టువ మునుగ 

వూజిట్టువ గిజిగా(డు, నాన. 3, ఆ. ౧-౨, 
జిడికిరించు చే. అ క్రి. మోసపుమాటలాడు. (చూ. 

జిడీకిరిరతం) 

జిడిక!రింత, దే. వి (శిడికిరించు. ఛా) మోనపుం 

బలుకు. “ద్వి. గడుసరిమననులు గరంగించివుచ్చి. 

జెడికిరింకలు గట్టి చెవి యానకున్న ద్వి- 

వారిశ్చ ఉ. ౬౨౦ వం, 

జిడుగు ఇ డున. “గీ, వర్ష వారణ నామమైనజలు 

గిడుగు, జిడుగనల, , “అం, భా. ద్వి, ౧౯౫. జి 
ఆం. వదా చరి, ౫౧. 

- కిడ్క_డలి = జిడ్డుకడ లి “డ,...9, తున్నతి కన్న 

జిడ్కడలి నుద్ధత మై వెలిదీని చెన్నగున్.” 
పాండు, 3, ఆ. ౧౫౧. 

జడ్జి. జే. వి, మోటుగుడ్డ. “ఉఊ... పెంద్దికూంతు 

ర, త్యాయతవై ఛవన్ఫురణ నంతిపురంబున శేంగు 

'దెంచెం బ్రై-డాయలో జిడ్డివై చినకడాని మెజుంగు 
వసీండిపాలకిన్* చెష. ౭, ఆ ౧౪౫ విణ 

మోటైనది. (శ. రు 

బిద్డుం దే వి, (శ. జిడ్డు) 1. శేయిలోనగువానినునుపు, 
మెటు(గు “గీ, ముదమునను గడ్వునకుం బెట్టి 

మూ(లిజిడ్డు, "చోమునను 'మేనం జమిరి,, ౪” 
సారె. భూ. ౫౧ అ, ౧౯౪. కాళ, ౪, ఆ 9౮; 

బి. జిజరు. “చ, అనఘు6 డకండు నిత్యము 

నవారు ఖ కృత్యము లాచరించి పాాదనమతి ఇిడ్డు 
లేక కయివ్రా,లక వాడక, దరువంపు( గొ గ్రొవ్వి 
రుల గోయుచు, ,,”వివ్ర ౨, ఈ. ౯. 8. 
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వృతవిశేషము “పీ జమి బలును గార చండ 

వంక, , ,లొద్దుగ జిడ్డు. ..వాంనం ర్కోఆక౯ 

కొల. he జిడ్డు గలది. “డఊ,, .ఏణమద మంగముం 

ెద్చటకళ్య. రోయు జెడ్డంచు జివాది,,టో 

ఆము ౧,అ జం; 2 నన్ననిది. ఆం. భా, 
డ్ట్ట* నం 

జిడ్డు , డలి. జే. వి. (జిడ్డంశే-కడలి) పాలసము ద్ర, ము. 
రస జేసి కడంకతోో "రిల్లుదీవియంం జిడ్డుక డలియు 

గడచిరి, , 'ఆచ్చ యు. ౪ం9. “క జెడ్డుకడలి 
దొధయల్లుం డొ డ్డుగొనందొడలా బహు 

రో; ఆ, ఏ౧ 

జిద్దు "ను. దే. కి. (కిడ్డు+కొన్సు జిడ్డుకలదగు, 
ళ్ కాయద్యుతి చీడ్డుక్ నంగ, నాంాంగల 

"మొత్త మారి తొఖిందిశమై.” పాండు. ఈ, ఆ, 

D౨౫3. 

జిడ్డునీగ్యామి, దే. వి. (జిడ్డుశేనీరుశావామి పాల 
సము ద్రృము- గనీ వదువులదేవర మొదలగు 

"వీల జిడ్డుని ర్వాషకిం శేరి యందు.” అళ్చ. 
గాలం నరాల 

జిడ్డువడు. ద్వ. ఆం క్రి. (జిడ్డుశావడు ) వృర్థమగుః 
(చూ. బిడ్డువజ చు) 

గ్దువటుచే. ద్వ- సం ,క్రి+ (లిడ్డునడు. థా, యే) 

" వ్యర్థముచేయు. వ ..అటుగాక యొజఆగొడ్జెంబి 
లా నీవడ్డి పొటు గొడేుగా జెడ్డుపణువంగల " 

వారమె.., "సార. ౨, షా సక 

జిడ్డు వెంపలి. దే. వి. (జిడ్డు వెంపలి తన తరు 
ద జల్లేశు చెంవలి జిడ్డు నింవలి, , +” 'వాంసః 

ర్క ఈ ౧౦. 

జిక, వై. నిణ. (నం స్థికేమ్ క, జితే అనుకూలను 

(చూ. జికదడుం 

జిఠరకాళి నం. విణ (న్, నీ, న్ హు 

వ కాళించువాయడు. “క, ,ఇప్పజలకు విహితా, 
హీతు లగుచుండి రజీకలు, జితకాళులం ధరణీ 

పతులు శిశుపాలాదుల్” భారం ఆది 3, అ 

సేసి 

జితజీమి, సం వి. ఇ. పుం. రొవిశట్ల. 

జితవడుం ద్వ. అ క్రి (జికషావడు.) అనుకూలవడు. 

(వ్ర) 
జిక ఫాటు. ద్వ. వి, (జితవడు థా) అలవాటు, (వ 
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జైకా వి, అ, స, వ. సః విక, 

ది 2. లాంనందీయ బడీనది. 

జయము, 

నుకూలచకుః (వానికి లిన్న 

1. జయింపయం 

జిలి, సం, విం ఇ. 

జిలించే. దే. అ. శః అ 
అన్నము జితెంచదు. ట్ర్) 

జీత్తు. వై. ని. (సం* STAID కే. మాయ. “గీ. 

"జిక్తులక డౌంకి యగునిం ద, జిత్తుచేత. క. 

ఆ. రాకీ; క యు రి ప్పి. త్తు జి తనలో నించె 
నగు యు క్షి, ఆం, భా చః ౧౧౩౨. 

జిత్తు. నం. విణ (త్) జ౫ంచిననాంయ + (సమా 

సాంతము లంటే చ, యోగింపబడు చుండును, 

ఉదా: ఇంద్ర చిత్తు. మె 

జిత్తులక త్తే. ద్వం విణ, (జిళ్తుల చాక తె.) మూయలాండి, 

“ట్ల. జీత్తులక త్తి లిచ్చకముం జేయుళు లై పయి 
నానవేయ,,.” రాధా, క, ఆ. రా. 

జిత్తులమారి. ద్ద. విణ. (జిత్తులు మారి) మాయ 

చయం నలవాటు అది, మాత కాంయడు. (వాం 

జిత్తులనాండు. దష విణ. (జిత్తులు వాడు) మోస 

గాడు “సీ, అలరు జూ టనయగ జిత్తులవాం 

డనంగ వంచకుడు...” అం, భా. కృ, 3. 
జిత్వరుండు, సం. విణ, (అ, అ అ) జ యశీలంందు. 

జిత్వుడు. సం, విణ. (న్, త్వరీ, న్ 1. జయ 
వీలుండదు; 2. యోధుడు; 8. ఇంద్రు,/డుం 

జిద్దు. దే. వి కలవాము. (శ. ర) 

జెద్దుగొను. జే. స క్రి. (జిద్దుశకొన ఎదుర్కొకు 
LK 2ధవాసరచారు గారితో భిద్దుగ్నన్న కన్య డిక 
నినం 7౧౦దిశీకత గడంగు*ి” 

అ. ౪౦. 

జినుగు. దే. విణ, 1. వృదువై నది, “ద్వి, జిను[గు 

దువ్వలున కశ్చౌలపటి టి.” ద్వి. వరమ, స్వే ఆ 

కోర. పొం “చ. వెలివడురీ.గచుట్టజిగి మించిన 
ఫాగ శినుంగుపచ్చడం,బలవడా చల్వదో పతి మే 

నాంసం, ౧, ఆ. ౨౩౨; 2. నున్నిళమైనది. జర 

వచ్చతాజిను[గవం ద్రోంబనులసో రణాగండ్ల బుడిబుడి 

బొదలి దూబూచులాడుల' చ య్ ౧) అ. రయ; 

ల. సన్నగనిది. “డి జినంగ లై ఉనుగుమై సీంవా 

మధృముల, కనుంగులై 'పెనంగు లై నట్టికొనులను, 
గలిగి ఎ ద్వి, పరనుః 9, అ, ౧౮౩. పొ, 

స 
= 

శ్ 
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(అఆ. ©.) డెనుండు, నరం పి హొ భం క బుద్ధుందు; 0, విష్ణువు 

విణ. (అ, ఆ. అ) 1, 

వాడూ? 2, అలివృద్దు. 

జిన్నం దే. ఏ. వృతువశేవము. “సీ, అన్ను లకఒమిన్నం 
గర్నా రంజాకరే పొన్న ణార 

రసీక. ౬; అ రోకో. 

జీబిలిక. జే. బీ. ఒకది = 

జయించుస్య భావ కం గల 

"వజకందజిన x తార”? 

నువబీజళీ. (శ. ర 

జిబ్బటీం జీ. నం గబ్బిలము. క్రీ లట "లేక కేజుచు 

"వే వ్రే లెకుజిబ్బటీఎచే గబ్బులం వెదచల్లుగర్భ 

గృవాము.” చం దః 3) ఆం ళీరా 

జిబ్బ జాయ బే వి, న సరయు “కీ చిలుక చకోరంబు 

జబ్బ 'డాయి జటాయు, , 4” పహూంన. క, ఆ. ౧.౨, 

జిబ్బు, దే. వి, (క. జిబ్బు) అంటి వట్ట కొని ౩ ౨నుటః 
“శ ఆల్లన విచ్చువెంగలునలందు రజ బగు 

కవ్వురంబువైంజల్ల గ్గు జల్ల నై పలడాజే రధనమత్ర్ 

వెదచల్లు ఫొవమాల్ , పల్లవవా స్తచ న్ను ౯౫ పయ్యెద 
జిబ్బునం దోంచు భాతిగాంబిల్లలవ ల్లీ ఏ౦ యఖి 
స్టాండు వెళ్ళలు "ేశ్చం గబ్బముల్ వ 

ఆ 9౪ 

జిమిడిక బే. వి. వాద్యపిశేనము. “వ, .,నంబయం 

జిమిడీక తప్పెట,” వాంస 9, అం ౨౯ 
జెమ్త. దే. విణ మేం అధికమా. “గీ, ,_,గుంలెలం క్రల్ల 

డొల్ల, జీమం దిరుగుచు నిలువక శిరము వ్రాలి 

భాగ. ౧౦, నుం వూ. ౨౨౫ 2. ధనము 

కై. ౧ 

ణము, శ ణి . వవ Sy *1) “షై ర) ay బే. అ. కి, ( వదార్థముమొ) స్రైకుబుకు 
ఉం శమెదుళోణితంబు కరకటయణగ గంటుల శవ లు 

"వెంట. జెట్టుగాణిమల . జ జై క, ఆం దిరొమి 

జియ్య. దే వి 1. దేవ్రడు. “సీ. వలవుమోపరి 
జియ్య వలమూ లదయ్య ౦బు గుండుల కలక ట్లు 

బండుదండి.”” అచ్చ. బాలం ర చండీ త్రో, 

మహిమ. ౨౮9౩. పొ; 2, రాజు “గీ, జియ్య 

యింక శో నం ద్రోవవే చి_క్షగించి.”” యః 9, ౪, 

౧౧౫ రామా, గే ఈ ౨౦౪; 8 వై సవదేనా 

లయాధికారి. “క. తలపరియెదుటం బెట్ట్ిననల 
డ్ నం ఇ ల వశ్యం దదీయమాత నగ్గిన్నిియ జృియ్యలకడకుం 

గొని చన౮గాలలనాను ణిత ల్లి వారలకు నిట్లని 

యిన్. స ఖెదె ల ఆ ౮౨, WE) ఈమాడ్కీం 

గుడి జియ్యిత్ దె సభని" శేకో_కిగా వాడగా)” 

చె దబ, ళో, అ, ౧౧5; 4. జనకుడు, తండ్రి, 
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వజ కళ్టరిజేయ్య తేజానం, చెల్లంబుగ జెంకమాను చిజ్జర్రాడు- డే, ఏ, (జిజ్ణ+ రాదు.) సిరి యెొక్కి౦చిన 

జీవరకతనన్* అచ్చ, కీష్కి 0, ౯5; ర్, గౌరన 

సూచకము. “సీ రార నాకుజ్జ నాజియ్య రార 

యనుచు.” వార ౨, ఆ, ౧౧౩. భె, రా, యం, 

కిలో, 

జియ్యరు. చే. ఏ, (ఈ, జీయర్) L వై వై న్టవసశ్చా్యాసి" 

“వ, , + అద్దేవునికో వెలకు సర్టంబునకం గ ర్త 

యగుజియ్యరునకు విన్నవించిన... 9 పరము. 3, 

ఆ. ౨౮౪; 2 వై నవ దేవాలయాధికారి. 

జరా. చే. ఏ 1. కవచము, గుజ్జములం మున్నగువాని 

మింద వేహంకవచము, “వంచచా, . , జిరాగుతజాల 

జేసి...” కృష్ణ: 3 ఆ. ఏ0. ద్వా. రా ఈ. ౭౧; 

0, బాణము. “చ కలిరుణిరావణీరుబలుదొడికి 

నోడీ,,,” నీలా, 3, ఆ. ౧౧౪ సొ 9 అ 

౧.౨౮ 

జిరొయతి. చే. ఏ. (క, జిరాయితు. హిం, జిరొయల్ .) 

దుక్కి, కృషి- (శ. ర (ఊదా: జిరాయతి పల్ణ ఫు 

చేల) 

అజ, చేని, పను. కనుకరణ భు, (దీని 

ఆమ్రేడికరూవము శేఆణిజి. “కీ వడి జీలం దిరిగి 

'మ్రుగ్గాదునుదావళ్ల మలం, క Wr గ ఆ. ౧౯౨. 

కచ 'జంచకన్న, ,, జొట్టులుకటి "జీల. లింబీటు. 

దిన్న కొట్టి... అచ్చు కీష్కిం ౮, ఈ. 3, 
భాగ ౧౦, స్మ: ప్రొ. ౬౬౨ 

జిజకొట్టు. దే. అ. కీ. (కిజ4కొట్టు) శిజజిజ 
యని ధ్యనిచేయు. “డ్య. కదియంబోవుటయం 

నక్కువటమృగ౦బు, వెరలొడు అఉిజగోట్టుం జైల ని 

ఉీశంబు, దిరుగు, , .” ది. వారిళశ్చ. వూ. ౬౯౯. 

పం. సారి ౫, ఆ, ౧౩. 

లిట్ల = బీ ఏ. తిదగుటయందగధ్వనిక రణము. 

(శ ర దీనియామ్రేడిక ముళిజ్టజిట్టి.) “క, సూత 
కనయనారొచ, స్యూరము లై చారణంబు లొ 

లును ఫొగయున్, భూకేలమున6 బొరలు. చెరలు. 

'వేతూలంను జిజ్జం దిరుగు విచ్చుక జచ్చున్- 

భార, శర్ట ౧) ఆ ౮౮ వైప, ఏ, ఆ, ౧౫౧. 

లిజ్జబిజ్జన- చే, శ్రీ విణ- _ద్రు- జిజ్జజిజ్జి యని 

ధ్వనించునట్టు. “వ. , , జిజ్ఞజిజ్ఞి నజ్హాడు ధేనువులం 

"జీర "సేరం బిలచువారును,,. ని. పు. 8, అం 

౧౪౭. 

జిజ్ఞవోవు- దే అ. 

“త్రోడు. (శ. ర) “ది, కు వుట్టించి సీనకల 

రోజ్యంబు, గోడు గుదువం బుచ్చుకొని మొక 
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జెట్టి, క్రాడుగా మదువనిదావబం బెనం వి. ద్వి, 

వారిళ్చః ఫూ, ౧౮౭౫. వం. 

+. (ఢిఅ+-ఫోవు.) జిత్ణి ఆను 

నితో శెపులం మ కే “వీ దండినంశాన 

దుర్జాంక మీంకృతుల చే జెన్పలం జూ మృనుచును 

జిజ్జవోవం ౨ షి, శకుం ౨, ఆ. ౧౧౫ 1 

జియు. క వి, |. తిరుగుటయందలిధ్వని కనుకరణము. 

న జిజ్జుజిజ్హునం “వ, ,విళిఖంబులు 

ముఖంబుల నాంటిన జిల్టునం దిరుగుకుంచాలంబఖు 

ను,“ భొర ఫ్య ౧, అ ౧౬౭. కు సం. 

3, అ శ 2. రయం దగధ్వని కను 

కరణము. “సీ, కడుం గపాలము దాశి కలలంగం 

జళ్కలాం శేసాది జిట్టునం జీంది వీడి” కాళ్ల, 

అ ఆ. రం౭;8 గోరు మున్నగువానితో పెల్ల 

గించుటయం దగ నమశరణము, “చ. చిటికెన వ్రేలి 

గోరం గొని జిజ్ఞునం దీనిత అలోచనంబు,,.” 

భీను, ౬, ఆ. ఇ ఓ. మోందికి లేచుట ఎగయుట 
మొదలగువాని యందలి యశుకరణము. “సీ, 
తగిలింవ జిట్టున చియం నాకాశబాణంబు 

లంబరవిమాశంబు దాట.” దశా. ౪, అ, ౫౬౩. 

చంద. ఏ, ఆ ఒర 

జిల. దే. వి. దురద “గీ దూల జిల నవ సస గాడు 

దురద యనంగ” ఆం. భా, దిష్టి, ౧౨౯. 

జిలకణ. బే. వి, జీలకట్ణ. “సీ. గంటు భారంగియుం 
గంకుష్టనును మెంతి మం జిన జిల'జ మౌని 

వనుపు. న హంస, ౨, ఆ. ౨౨౯ 

లును 

జిలక ఆ రాజే కాలం. దే, వి, బ. (జింకట4 రాజ నాలు.) 
జిలకజవలె నుండుధాన్యనిశేవము. “సీ. జింకజు 
రోజనాల్ చింకపువ్వులం గోరురాజినాల్ ... 
హంస క, ఆ. ౧౨౮ 

జిలకజ్ల ఇ బీలకటిః (వాం 

జిలజిల, జే ని, 1. నాలుక మొదలగునవి తడియగుట 

యం దనుకధణము. “శ, జిలజిల మురునిల్లు "సెల్లు 

చెమ్మగిలంగన్౨” రనీక. ౧, అ ౯౦. “A ay 

న్ సన్న నిడిగం బజ్రాలను దీర్చు- “| 'పార్వం ఎలి) 

అ. ౧౧8; 2. వ్యానించుటమున్న గువానియందగ 
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ననుకరణముం. “క జిలజిల వడిని౯ా వెన్నెల, 

జిలజిల దిక్కులకు నొడినిం" జీంకటు శెడనెన్.” 
రంగా. 3, ఆ. ౧౮౭. 

జీలమ దే. వి. ఓకానొకరకపున్చాకు. (చూ. జిలను 
బుడుతలం.) 

జిలమబుడుళలం బే. వి, ల. ధాన్యవిశేషము “వ, ,, 
కాంబోజులు మదననరులు జిలమబుడుతలు , .,”” 

చబంధం ౧౧౫౪ చో థ 

జిలితోగలరాజేవములం. దే. వీ బం ఛాన్యవిశేషము- 
(గి జిలితొగలరాజనములం నలవరులును.” 

వాంస, 6, ఆ. ౧౨౮ 

అిలిచి. చ, సి. కర్భ్ణమలము, CE జిలిబికిం ముసల గు 6 

జీమిడికిని బుట్ట.” చ్వ్వోం ౧; ఆ. ౧౦౦. 

జిలిబిలి. చే. ఏ. కొవ్వులో పెట్టుకొను అలంకారవిశే 

వము. “సీ, .,తనరును వాలపొశ్యావిశేషముబు 
సూనక తురాయి, , జిలిబిలి జబ్లియంం, , ఆం. 

భా ద్వి ౧౪౯ ౭. విణ. 1. మధురమై స్పష్టము 

కానిది. “సీ, జెలిబిలివలుకోలం వలుక నేర్చిన 
నాండె. సత్యభాహానారిశ్చం దుః డయ్యి.” 

పాండు. ౧, ఆ. ఈం. “సీ, కరుణాంగ లీధూత 

తం శీ స్వనంబుతో జిలిబిలి పాట మఃద్దులు 

నటించ” స్వా, ౨ ఆ. ౨౨౭, 2. ఇంవైనది. 

“సీ. జిలిబిలివలి నాలి మొలక తెమ్తురలు గమ్మని మేని 
తావుల ననునరించ” విజ, 3౩, ఆ. ౨౨౫; ర. 

స్నిగ్ధమైనది, “చ జిలిబిలిచెష్సు మద్దుగొను 

వీడియచాలెంలేనె లానుచన్.”” దళా. రా అ. 

ఈ 3; 4. అల్పము; చిన్నది. “క. జిఓిబిలియెలుం 

గులు భుంటానిలయములోం. జెలంగుటయుం. . 
మార్క, ౧, ఆ ోలాం “ద్వా జిలిబిలినీగ్లును జీ 

నవ్వుతోొలంక) బలికి జానకి తనవతిని వీతీంచి.” 

రం, రా, ఆర ౧౪౫ పొం ౧౫ వం క, విణ 

1. "మెల్ల గా. “క. జిలిబిలి నురక్కములం నెప్టు 

చిలవులం గదలన్.” పద్మం ౭, ఆ. ౧౬౮ 2. 

చక్క67. “గ నిలిఖె జిలిబిలి జడదారి కెలులం 

శేరి.” కవల. ౨ అ. ౨౯+ 

జిలిబిలిచీక. చే. ఏ. (శిలిబిల4 చీర చిన్న చిన్న గళ్లు 
గలసన్న నివట్టుచీర. (శ ర) 

జిలిబిలివోవు, చే. అ. శ్కి* (కలిబిలి+ పోవు వే, 

ప్రకౌాళీంచు, ఒప్పుః “ద్వి. జిలిబిలివోవంగ శివ 
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తత్త (గోష్టి, దండితా” మహిమ. ౨౯౬; 2. 
ఉఊశ్తలపడుు తొట్రు, చెందు, “వ... చిత్తంబులు 
జిలిబిలివోవ,..”మైవ, 8, ఆ. ౧౦౩; 3. అధిక 
మన. “చ, జిలిబిలివోవకోరకలం చచి త్తములం 

దలలెలత్తి,. విక్ర, ర్క ఆ. ౨౨౬. 

జిలు(గు. వై. వి (నం జాలికా 1 సన్ననివస్త్రము 
“ఊఉ, జిలుంగుకక్క. నగుయానక ముత్తు 
నటంచు నన్యమున్ =” ఆము, ౧, ఈ ౬౧. రం 

రా, బాల ౭ర పొ 2౯ వం; 2. ఇంపు. 

“కీ చలగు మ ద్దెైలమ్రో:తజిలుంగు రాణింపంగం 

బదపద్మ ముల లయస్రాష్టీ చూపి” కవిరా ౧, 
ఆ. ౧౯౨ విణ. 1. మృదువైనది. “క అని 

పొగడుచు నొయ్యారపు టనువున జడ లల్లి 

జిలుగు లగుపయ్యెదలక్ , జశుకట్టు గట్టి గట్టిన 

== సాష్టు 3, ఈ రాక. చం. రా, 39, ఆ 
౧౧౫; 2. అఆల్నము. “గీ, కారకాధీశుకిరణ 

కద.బకంబు చలికెం బలంచనివలి పెంపుజిల. ఏ 

మంచు” పారి ౨, ఆ. ళో. “మ జిలుంసం 

బలర్క_లు విన్న....సా, ౧, ఆ. ౧౦; తీ. వదను 

గలది. “వ. ,,అవ్షచనంబులు కర్ణ పుటంబులకు 

జిలుంగటందములంకుల పౌలుపుం దెలువ,,౪” 

శుక. ౧, ఆ ౭౪ 

జిలంగువ న్నిలు. దే. వి బం ((జిలంగుగావన్నెలు 
పస్తవి శేషము. “గీ, జిలుంగువవ్నెలు మంజిట్ల 

చిలుకదాలు” య ర; ఈ ౧౫౨౨ 

జిలుగు. జే. అ. క్ర" గొలునుమోడివ్రాయం. (శ ర 

వి కే, గ్ 'లుసు మోడి చ్రా (ఈ. శరం 2. 

చిక్కు. “చ జిలంగులం బెట్టంగా వెదకు చీశటి 

సోకుడు. బిల్లలో యనన్.”* యః ౨, ఆ. 23. 

జెలంవు = జీలుంగు, (అందము) “స్కీ సింహాననమం 

బార సికఫుండరీకంబు చెలికత్తె జిలువా రుపలంకుం 
జిలంకం” నిష, ౧, ఆ. గిం 

జిలేబి, జే. వి. (హిం. జిలేబ్సీ భత్యువిశేషము- (ఈ 
ర వాం ” 

జెల్బు_ఆ = జేలకణ, “డం గుడములో చజిఒ్య.ఆ 

గూర్చి యిద్దణకు, వడి శిరస్సులమోంద వలనొప్ప 

నుంచి” రం, రాం బొల, ౭౬ లం రా వం 

జిల్లు ఇ జిలుగు. (విణ క నూత్మమైనదిం “ఉం 

అవ్వడు జిల్దుదువ్వలం వొయారను?గ సవరించి 



జీల 
జరీ 

4౪“. పు. లె, ఆ. 2౯. కాకీ, 3, ఆ. ౧౧౮౫ 

2. అల్పమైనది. “శ్. , ,జిల్లునవ్వులక్ , వారక 
మాటుసనేనెదవు...” డం రా, ఇ, అ, ౫౦; 8. 

నున్ని తము. “చ, ,ము, త్రినసరకనంబు జిల్జంబని 

లిన్నియలున్.. నీలా. ౧, ఆ. 390. 

జిల్ల = జిలను. (చూ, జిల్మ బుకుతలం) 

జిల్ల బుడుకబు ఇ జిలమబుకుఠేీలు. “సీ. రాము 

బాణాలు రెక్కా-వములు "వెన్న ముద్దలు జిల 

బుడుళతలు దాన వాలు” నాగన, ర, ఆ. ౧౨౮ 

జిల్ల, జే, ఏ. (శ, సలు) బిల్ల? డాటయందలిబిల్ల 

(శ ర) 
జిల్బ జీపులు. జీ. ఏ. బ చాల క్రీ డావి శేషము. 

పీ చల్హనికలంప్రజాంజిల్దుమాందప జిల్ల చీము. 

లాడెకు జేల్పుచేడియలుకుల యః ౨ ఆ 3౫. 

జిల్లా. దే. ఏ. (హ్రీం జిల్లాం కలెక్టరు నంటి గొప్ప 

యముద్యోగస్థునియధీ నమున నుంమప్ర, దేశము, 

(ఇందు గొన్ని తాలుకా లుండును. ఈ ర 

జీల్లి. దే. వి. భూంసమైనుంను చిన్న పౌర. “డి. 

తొలంకుజిల్లీయం' చద్రి/వేదుల వారి పొలం 

₹ ఆ. 3౯ పం 

జిల్లు. చే. ఏ. జి కాణుటయందలిధ్వని కనుకరణము' 

Wf శెల్లసిమేనును నమృతము, ిల్లున జల్జీంచు 

పొదు:గు, "భాగం రా స్క_౦0. ౨౫౨; 2 

చల్లుటయం దగసధ్య్వనీ కనుకరణనుల డా, , = బిర్జవిన( 

జల్లవనలెక్. మనోళార, దో్యోతక సో_న్ధనీఫలకుధు 
ద్రవ నోమృశపాయన ప్రసా; రాతిరన్న్మవ సార 

రుచిక్మవ్కసరంబుగ , ,. (పెద్దనభాటువు); రి 
మిక్కి లి దల్లందనము చెలుప్రుటయం దగుధ్వని కను 

కరణము వా:-మంచుగడ్డ తొంశీన చేయి జిల్లు 

మనుచున్నరి; ఓ మందుమొు. (మి ంగుటవలన 
నాలుకలోనికి లాగుటయం దగుననుకరకాము 

(వ్యా 
జిల్లెడు = జ్విలేడు (శ. ర 
జిల్లేడు. చే, ఏ. అర్క_నృత్తము. “శా, ..పాల్ గ్రా, 

గంగా... జల్లే డాములదొచ్చ కావలయుం*జీ ,, 

సావి. ౨ ఆ. ఈగ దశా. ౮ ఈ ౪౨, 

జిళ్లేగుకాయ, జే. వి, (అిళ్లేకుశకాయ 1 శిళ్లేకు 

యొక్కళాయం (శ రు); 8, జిల్లేకుకాయలనలె 

బన. 

లోనఫూర్జ్మ ముంచి చేయు ఒకానొకపిండివంట. | 
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“వ,,,అవ్వడంబులు నిప్పట్లు జల్లే కుకా ముఖం 

దోసీయలు, . కాలీ, 2, అ, ౧౯, 

జనరు వా జిసరుం (శ. ర 

జ (a 
జివ్రి* సం, పి, రం భ్రు? l. కాలము. 8, వన్నీ, 

(కొముడి.) 
జివ్వాడు. దే. అ. (క్కి. (జిపుశాకడు) చలించు, 

కదలు. “ద్వి. చిన్నాకొందీంయ జి వ్వాడు చుండ.” 
ద్వి, వరమ. 6, అ. ౨౯౧ పొం అ మకు ౧, 

ఆ. రణ ఫొ, భం. 

జివ్వు దే. వి. 1. ఎండుట లోనగు వొనియం దన 
ననుకరణము. “ద్వి కమ పువ్వులు మ మ ,0ద౮ా 
జివ్వు రకుచుల” ద్వి, సాగక్చ. భూ టి ఫం, 

జై. రా ఆ. ౧౦౧; 2. వేండివలక ఆకమొ. 

ముణు(గుటయం దనుకృని. “ఫీ, చిసరుకొమర 
పాప జిశ్వంచుంకుడోయి మొనల క్రొ వ్వేండిని 

ముణంగంభా జి.” చెష. 9 ఈ ౧౧౯ 3 సీర 

మొ. ఇసరటయం దశళుకరణముం. “ఉం, క్రొవ్విన 

యేకలంబులను గొన్నిటింహాల్చి కమర్చి పెంచు 

లం, జివుచు నెట్టమ న్నలంది జివ్వున నీ రివు 

రంగ స్వ,” కాళ. 3, ఆ ౫౦; 4. చల్లని 
వదార్గనంవర్క_ముక  పండ్డుమొ, లాగుకొని 
సో పుటయందనుక్ళతి, (వా. మం దుగ డ్ల నోబః 

బెట్టుకానినంకేణీ వద్దు జివ్వు మనుభున్నవి) 

జిన్హుప్ర నం. వి ఉఠా పుం. 1. సూర్యుడు, 2 

ఇందు (డు; 8 అర్జుశుంయు; బ్ర, విన్లు మూరి; 

ర్, తన్న జీవుడు. 

జివోన. సం, వి, ఆం స్తీ 

పోవుటయం దిచ్ళం 

జిహీర్ష నం, వి ఆ. స్రీ" దొంగిల నిచ్చ 
జీవ్హాగము. నం. వి అ. పుం-కుటిలముగా నడచు 

నది-పొము: విణ. (అ అ, అ) 1, మెల్టగా 

పోవనది; 2, వంకరగా పోన్సనదిః 

జివ్వూము. నం. ఏ, అ, న 1, కొటిల్యము; 2 i 

కవటకు; లీ. పొవము. ప్రం. పాము. విణ (ఆ 
ఆ, ఆ.) 1. వంకరై నది; 2, సోమరియైనది; 8 
కవటము గలది. 

జితా నం. వి. ఆ స్తీ 1. నాలుకు 2 జ్వాల; 
ల. మాట. 

1, నిశువవలె ననుఇ్షచ్భ; 2, 



జివో 

జీవ్యా యాలీయ ము. నం. వి, ఆ, పుం -జికాషయొక్క_ 
వమా ౮ముంన 6 బంిక్హిన*__ 1. ఆ గ్ననినర్తన నద్భశ నుగ 

నర్మ ము (8); 2, క్షవర్ష యూ. 

జీ 

జీ= జీ, (హిం జ్) ఛూ జనా చు కులకుద? జేష్చు 

మాట, ఉకాఃంగాజీ రాఢాడీ, భట్టోజీ సెం 

జీండ్రము. దే. విణ, (క. సీం కా) 1. గుచృమైనపి 
“క ఉండా యకాధకు సీ కండ్రిం గనీ తాళ 
కొంటాం దగం గాకునక్,, వేండ్రం బచక తివి 

నీ జీండృప్రుశాలం ౯ దళంబు ఛేవెంశుం జు హా 

అవా, ౧; ఆ. ౯౦; 2. వకవగ. శర) 

జ్ డు జే, వి. పురువులు వకీలు మున్న గు వాళిథర్షని 

కనుకరణము. “సీ... వష్నీనిర్షన శః. గీ, జీండు 
మని మో ఈ ౪ చంచ, ఏ, ఆ ఈఏ ల్ల 

తో Ww. 

శొవుశ-కొన యొగ్రికాభ్యని శీ డు జవం” 

వాల్ఫీ. 0, 4%; 0D 

జం డు, గ జీ. విం రిషిక, భః ఈ ఎపుచుగ, “డి 

'ఫేమై వీమకుం దూరంగ res 
జీ౨ డ్రకల వెంరనము 3, జీబుో్బును. ౪” దిర్ష 
వరమ, ౭ ఆ. ర౯్ల౯ా ఫా. 

జీగురు = జీచను (మా జీసరుగండెై 

జీభరుగండె ఆ బచిపరును చె క 4 తౌ నుపులు 

కాలురోలును జీ,స%గ + జెలం కజంరుచ్చన్ +౪ 

యః ౧; ఆ. ౧౧౦౪. 

జీడి. జే. ఏ. 1. భల్లాకకి. “సీ, నావి మామిడి జీడి 
నురునను...”” చేంంపసంద. కి, ఆ. ౫౧౨౨ 

ఆం. భా, ద్వి; ళో 0. నూమికిడెం+ యందలి 

వళి, (వా); 6. మామికీికాయల లొోొడిమ 

య౨చలిరవకుం. “సీ. నూధుర్న మెొడలం చే నూమిడి 
వంటికి. దొె.డె వచస్టున జీకి దొడయమా గం 

రామలింం ఇం. సి, Fa ఏ), అ. ౧౯౦. 

జీడీవచ్వ, జీ. ఏ. ,జీశిచవవ్వుం బీడిమామి కిగింజల 

తోనివలంకు, ( వా 

జీడి పొల. డే. వి. నృక్షవిశేన యు. నీ నరిేక 

లొద్దుగ జీకడిపొాల...” వాంన, రీ, అ. ౧౧ 
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డె జీకియ “చ, క ల డౌ జీలాంచే 

రుగసం బానెకు., చెన్న. 3, ఆం ౭3. 

చీక కాకు. దష. విణ. (జీకముఛశేకాకు) 1. కూలి 

జేయు వాను. “ఫీ, .,జీకకాం డనంగను గూలి 
వా: డనం వచ.” ఆం. భాం ద్వి+ ౨అలిరా కేం 

శేవకుంకు. (చూ, జీక గాంయఎ 

జీత (గాను ఆ జీకకాంనుం (నాకము చేవకు ము 

“క, ంర్తూండో.టస జీకగాండ్రు కువతిెర్లికి 
కం లేశ...” కళా. ఈ, ఈ ౧5౨౨. ఆం 

భా ద్వి, ఇరాళ. 

శీత వాకముఖు. దగ్గి, వి బం (జీకముషాచాకరుం 

జని చేయం సేవకులకు జీవరార్త మిచ్చెకుసొమ్ము మొ 

ఓ *ోొల్నిన ఫే నసాదులన్ ,జప్వున శేనచాకము 

లొసంనటు,. ల వి లృ జి ఏ6. 

జీశమం చై. వి. (నం. జీవికము. క జీకస చేకనము' 

కర్మ శరుకను ఇపియొకుతటి జీతము .గానక 

నవ ముభటుల ,౨” భెర సె, ౧, ఆ 88, 
స్ న్యవ* ౪౨+ _ 

డీకవటకు. దే. వి. దడి. “డా. ,,ఆ4నిం, చీకంయం 

బోయి మనమును జీనవటంబుకు గంఠవోరశే, 

రమూరములం, ,.” వి, ఫు, ౬; ఆ. 303.(శ ఈ 

పా. చీరవటంబులం, ము ద్తిం పూ 

శీనము. శభ. చే. ఏ. సజ్జపువల్ల మునకు" గిం 

వీనెడుమె క్షి ఆం. భౌ. ద్వి ౧౯౯. నం చి. 

అం ప్ర? తోలుసంచి. విణ, (అ. ఆ, అ.) జీర్ణ 

మైనది శిథిలయు. 

చేని చే. నిణ, శిమంనదు మిగుల నుర్మిత మైనది. 
(దీవికి "జీన్ అనియం రూవయు గలను “గీ. 
జాళువా మేడ నన్లొని సంకనముక్క డాయ జిని 

యందు చేనకడా విజీని వకల నలరొందునోక 

ఫ్రూపాూ స్పినందు” ను ౧౦. “శొ..,జీ న్స 

వ్నావథైపమాబం గట్టె = వాంనం 
ఆ, 2౫, 

జీనిషి వాడు. చే. వి, 1. నుశచ్చి వాంనుః (శరం); 

డే. చర్య కారుడు. (జ్ర) 

య్య 

జీడిమామిడి. దే. వి. జీకీ$ా భూమిడి) ముంఠమామి కీ. | జీవిని పెం దే. వి. (జీనిషాసర పెళ) శిల్పము వెక్కి శీ 

ome బ్ర వ్యూ మే కియుం 

వాదన. ళో pt రి. 

జీడియం దే. ఏ. ఫీకశ్ష్లవికేషయు. (శ ర 

I~ 78 

ణీ: సూ నుం చిండ, ప గొలుసు. “సీ నును వెడంద యుంకంబునకు జీసిస9ి 

“కాంట్. మిన్ని జన్ని దముతో చమేలగొనయగ.” 

దళ ౭, 5.౧౨౪ 



జీని 

జీనిసరులం, దే, ఏ. బం ఛాన్సవిశేషము. “వ, చీని 

నరులురాయ'న కులు . , ౪ శృబంధ, ౧౧౨ 

జీనినురటి. చే. ఏ. (శీరి4నురటీ) శిల్పము “క్కి_న 

వీవన, “పీ. రతిచేతిజీనిళురంటి యా నిది యనంగ 
గభకుబుగరు వ్రాంతకానె మెలయు” వాల్మీ పె, 

ఆ. 30. 

జీసీ ఆ జీని “క వానికి ననోవార యనం,గా నొక 

యంగన యెసంగు ' గంశుశ లే జ్రీకూన యన వాని 

శేదయి జీనీ జముదాడి యనగ, శుక. ౨, 

ఆ, ౫౪౯. 

జీవ. జే, వి, (హీం, జీన్ ఎ 1. లంగరు. “క, 
ఉక్కుజీశు దిగవై చిన వేేనెచ్వకొని కదల 
కుండెవు) కబ్బవిధమునకుం జేరు గదలక నిలిచెన్.” 

శుక ౨, ఆ ౧౧ “గీ... మున్నీటినట్టనడిమి, 

కరుగంగా జీకువైచిన కరణి యనగ.” రా, వి, 

3, ఆ ౧౯ 2. గుజ్జపు:బల్ల ము: (శి కుక్కు 

ఫోనుకు జరీక క్పులజీ జీలం ఫూ టహాక్ట మక: 

బుణ్న మేలో” జేణుం, శ. ౧౨. 

జీనుంగ్రోవి, దే. ఏ. (జిశ శో క్రోవి) పౌనులవాం 
డూనుబుజ్ఞః (శ ర 

జీనువ దే. ఏ. పక్షీపిశేషము. “సీ, మానిపుక్కిటి 
గాంకు జీశువ యెల్డంకి, +” పర్య. ౬, ఆ. ౭౭. 

జీనువముక్కులం. దే, విం బు (జీకవశఢేముక్కు.లు ) 

థభాన్యవి శేషము. క జీశువముక్య_లు. చిలుక 

ముక్కులు, వాన. ర్కో ఆ ౧&౮ 

జీ శువాయి. దే, వి (జీర షావాయి) జక్నీవిశేవము. 

శశాంం ౨, ఈ ౯౮ 

జీబిలిక = తటి ఖిక్ష, (శ. ర 

జీము. చే. వి. 1. వన విశేషము, “రగడ వలివంబులు 

దుప్పట్టును మాదాకటలును జీఖులు జిలిబిని 

జాతులు.” కపిక 3, ఆ. ౧౯౫; 2. కోక, స్త్రీ 
వదిధానము. “టా,..5టింజుదురకానిజీ బక” 

=) ఆము, ౫ ఆ ౯౦; 8. ప్రరుషచిధానము 
యీ వూన్నం౦చఛువైఠాణిసన్న జీబు లొసం గె. 

గొంచనవటిక టీరాంచికనకు.” భుటికా, ౨, ఆ. 
౧౧; శీ సమావాము. “సీ. జశ్చర జొంపపుమావి 
జీబు మాయమునేసీ వసి-డియువ్పరిగం దాః 
బ్రబలు చేమి.” విజ, ౧, ఆ. 2% ర్. కొబ్బరి 
చెట్టు మొదలగు వాని మొవ్వులను చుట్టియుండు 
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పీచు. (బ్రా ఏణ. 1. దట్టమైనది, “త్మ 
దాగినిమా:కలాశుకలిం దా సొకశెంజిగ రాక 

జీములే దీ కొద న్నిలన్ ,. పార్వ ౨, ఆ, 

౧౯. అం. భా. తృ. ౪; 2, చొరరానిని, 
కన ఆక్కనా మక యోాడీబుట కవి కోనంజుడ 

భౌనుండు చేల దాంగుండు జీ మొ.” సాని, ౨, 

ఆ. ౯౮ పు. 

జీంకొను, దే. ఆ. శ్రీ (జీపులో గాను) రటుచగుం 

“రగడ. కరి చుం లే నెల జీబుకొన్న దంతట 

వనము” సా, 3, ఆ. రార. ద్వి, బరమ, 3, ఆ, 

రోల 

జీమాకము, సం. పి, అ, పుం కే, నుబ్బు; ర, వర్వ 

రము; లి. దండశవిశేవము. “దండకము. నకా 

రంబులుకొ కెంటిపి రు ద్కనంఖ్యాకళేఫఎబుల 

న్నిల్బ జీమాక మమ్యెన్.” ఆన్న. ర, ఆ. ౨౯౬.౨. 

జీయూకుడు. నం, వి. ఆ. పుం. కే. ఇం ద్ఫుఃడు 2, 

పోషించు వాకు. 

జీయ = జియ్య. (క జీయ్ర దేవుడు; “ద్వి, 
అన్యాయమున నీకు నహితే౨బు సేయ,భన్యత్వ 

మోగి చోద్యము గాజా జీయ” బన ౬, ఆ 

౨౭౮ వం 

జీ, వై వి (నం చీకి) గీటు, రేఖ. “క ఇని 
వందికొము గాయము లివి సీంగపుకోరజీరలు , , ౪” 
రా. ఏ. క, ఆ కరా య రి, అం ౪% 

జీకకము. సం వి, అ, పుం. జీలకణ్ఞ 

జీకగుండు. జే, వి వందిలికిం నట్టు పాదరనపుబుడ్డి 

(చౌ) “వ... మేలుకట్టునుం జీరగుండ్లును, ౪” 
దా. 9 అ, ళో 

జీరము, సం, వి ఆ పుం, 1. క శి; ర్తి, జీలకజ్ఞ!; 

ర. నలును. 

జీరా = జిరా, (ఈ నీరా, హీం. జీరా) కవచనిశే 

షము. “సీ, బోడనం గవచంబు శోభిలుం జీలం 

కతు జీరా యనం దద్వి శేషము లగులో ఆం 

భా, ద్వి. ౨౦౪౯. 

జీరాడు, జే. అ. శ్రీ (ఢీరు+కడ్సు బట్టభొంస 
లోనగునది వ్రేలాడు. శీ జీరొడుదువ్పటీ 
వెజింగస చేబూని వెంబడి గండి గొనివచ్చు 

బుడుకం డొదుగలీ ఉం రా, ఇ అ ౧౯౦. 

దకా, ౨, అ 5జ్ల0. “ద్వి. వనుభవపై జీరాడు 



లో 

జీరు 

వలెవాటుతోడ.” రం. రా, నుం, ౨౪౯ పా 
సః, కి. దిగలాగం *వ...పోడ లగ నెచ్చెలులు 

జీరాడుసిగ్ణల సీడిిలంబడ... సొర ౨ ఆ 

0. 

జీరు బే వి. రేఖ. “మ... విజ్ఞజ్రీరులకక్ గ్రీవల 

నబ్టష్మక్తములబారుల్ దీద్చభద్రాకృతిన్.” చం. 
రా, ౨, ఆ ళో. ఈ కి. బీరాడు “గీ మహీ 

తకుచభారకంపితమ ద్ద లగుచు, ని మొలనూటు 

ముఆజయం బయ్యదలు జీర,..”భాగ, ౧౦ స్మ_౦. 

ఉ ౮౦౩౨. శుక. ౧, ఆ. ఏ౨౧ స డీ నీరు. 

(శ. ర 
జీరుకొడు. బే. అ. కి, (జీరుకుషాఆడు) వే లాడు. 

“ద, ,,తదార్జ)బంభురవిశాలజటుల్ న్య జీర 
రు 

కాడ,.కువలం, ౨, ఆ ౬కి 

జీరకు దే. వి. 1, తొట్రుపాటు. “సీ. జీరుకు 
నాయగను,, .స్థలననమాన్యులై. వెలయ: చుండు.” 

అం. ఫాం చ" ౧౪౨౩; 2, జబాజుట “రగడ. 

పరిగాను బూందేనియజీరుకున జవమ్తులు దక్కు_చు 

4“ చను ౧, ఆ. ౬౭. విణ, జౌటినది, 
“క, మెట్టు కడ.క్ ; జీరుకు జతనం బనుచున్ 

+. సూర్యతనయావరిణయము- (శ ర) 

జీరుకుపాటు. దే. వి, (జీరుకుషాహపౌటు) జీరకు, 
“సీ జీరుకు చాలోను జీరుకపాటు నాం 
ద్నొట్రు పూ టనంగను దొట్రు, నాల, +, స్థృలన 

సమాఖ్య... ఆం. భాం చః ౧౪౩. 

బీరుకుబండ. చే. ఏ. (జీరుకుషాబండు 1. జాజుడు 

రాయి “ప జీరుకుబ" డమోందిపోశశై ,,.” 
బబంధ. ౭౮౮ 2 చాల క్రీడా పిశేసము., 

తొగరాచలువమేడ మగరాకొణిగలోనం 

బలకల జీరుకుబండ లాడి.” చంద్రా. ౧, అ. ళల. 

జీరుకురాయి = జీరుకోబండ. (చూ, జీర్యురాయి 

బీరుక వాణు. చే. అ, శ్రీః (చీరుకు- పాలు జాయ. 

“ట్... వారణయానల పాదకద్మ మల్, జీరుకు 

వాటి సవ్వుదురు చేతులు పయః చుం శ్రాఢ 

పల్లవుల” సాంబో. ౧) అ. ౧౪౫. రామా. 

జ) ఆం ౧౨౮ 

జీరులాడు. డే. అ. క్రీ" (జీదలుశా అడు. జీరాడు. 

“వ, ,* వేల్నుంగలంపకంటు లు శొమృుడులం వీడం 

గీలుగంటు లంసంబుల వై బీరులాడ, ,,”ఉం రా. 

1178 జీర ౧ 
క్ 

ఏ, అ ౭2౮* దర్భ. లి సాం ఆ, దం 

(శర పాం 
జీరువాటు, డే. అ. శీ (జీవ? పాజు) 1. వ్రేలాడు 

“సి, ముడువంగ చేర్తుకు మూలదావటికి రాం 

జికరబంధనుం లీగి జీకుచాజు.'” కాశీ. 3, ఆ 

“ద చిలుపనికమ్తు కేనియలు 
చిప్పిలి వా_స్థము ల స్హశంబునక్, నిలువక జీన 

వాయినెడ, , కై వ. ౧, ఆ. ౯౨ సీసం. ఏ, 

అ. ౬౭; ర. వ్యాపించు. “గీ. చిన్ని లేనవ్వు 
చెక్కుల జీువాజుో విక్ర, రా ఆ. £౮ పూరం 

గ్ ఈ _కిగ. 

౧౦౯; 2, చారం 

జీపలువాణు = జీ 3వాజు. (జాయ) (కీ వక్క 

టద్దముల్నపైం జింది చీరులువాఆ నిళృతుండై 

కస్నీరు నింభువా నిల” కృ శకం. క ఆ. ౮. 

జసు = జీుకు “కాం, .అమళలారా మెల్డం దిగ 

రమ మెట్లు కడుబీస్క ...ఊం వారిశ్చ. కె 
ఆ. 3౭. 

జీక్కుజండజ జీరుకబండ.. (జాజుడుణాయ్సి “క,దరి 
మెట్టి జీక్కుజండలం జరణంబులం జక్క. జాచి 

ఇం 

జాణీరి చామల్ * బహు. ఆ ఆ. ర 2 

(బాల శ్రీ, డావిశేవము) పీ తర్క._పాకేంజల 
అ 93 కర్కశ్ళవ _స్దమండలంబున జీర్యూబండ లొడి 

కాళింది, ౧ ఆ, 3౨6. 

జీర్ణకమా. గం. విణ (అ ఈ అం శీథిలమైనది, 

జీర్ణము, నం, ని ఆ పుం కడిమిషో న. ఎఎడీవాడిన 

యారు. 

జీర్ణము. సం, వి, అ. పుం జీంకజ్ణ'? న, రాపఫూవు 

విణ, (౪, ఆ. అ 1. ప్రాచీనము; ద. ముదిసి 
నడి; ల. శిథిల మైనది; &. చినిటినది; ర. అజిగినదిం 

జీర్ణ సం. వి ఇం స్రీ" 1. అటుగుట; డీ. మందిమి. 

8. లీ. థీళ్యము. 

జీర్టించు. సం, అం క్ర 1. అటుగ "క. వాళాపివలన 

చెటి.గితొ, శీకకిరణ కడుపు. జొచ్చి జీకింపని 

యోరీతి.. "ిసాష 3, ఆ. 3౯; శీణించు, 
కగు, క జ్యీంచు వెండ్రు,కలు కడు, బం 

చును లోచనములు చెవ్చులును ముక్కు.క్ , 

జీక్ణి రచుం గాని యాశల్య, జీర్ణింవపు ముదిమి 

నరునిం జేందినవేళన్. వి ఫు జ, అ ౧౭౯; 
ఫ్ భక ఏ, నరయం, కెలుపగు, “ర్ట, జీర్మించు చెం డు 
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కలు) మి పు ౬, ఈ. (9౭౯; డీ 1 ముదియిు.. 

“ము, కనుం గా శంకయు వృద్ధభ" ఎ డనుచుక్ 

గా వ్యుండు శాసించి పోయిన జం రచి, 

మామై నలుగం డయ్మెక్- రాజూ సొదూన్యాండే.' 

ఉ. రా, ౬, అ. ఈళంం౧. 

'జేయుం, 
'లేనిశెనంటి రాహువు నాజ్ఞ సేయం దగ జగ భాను. 

కి, ఆ, ౬౧: 

జీస్యల్ . నం. శ్ర, జ్మీంచుచున్న. 

ఆయం జ్య గ్ 
క. ఏ ౦6 

UU 

జీరాష్టణు = జీ సెవాొణు. వ్యాపించు. ఒక చిఆ థె 

నూకల నింగి ప సిచ్చెన 

లేక ప్రాఃకి ప్రాకి నకు. ది, ఆ, ౧౨౦. 

జి, సం స! . పుం. 1. గండ్ర గొడ్డలి; డి, బాడి, 

శ, చేవాము; క గుల్మము; రీ. సీరుంగాక్; 6, 

పిచ్చుక, 

జీటీక. జే. ఓ. కల్లు గీయ నొకానొకచృతము. “ఉ 

జీజీశ కల్లు బ్రావి,. కు. సః, ౬, ఆ, ర. 

బీంకణు. 'వై. వి. (సం జీరకల్సి జీఎకట్లి. “గీ. అంక 
నిందువతి కొస హర్ష్మమ నను, జీఎంకణ గుడ 

మును రాజశేఖరుండు.” ఇదు: ఇ) అ, ౪౭. 

జీలక ఆప్రాలు, జే, ఏ: (జీలక జి ప్రాలు) ఛాన్యపిశే 

సము. “వ, . ,జీలకజిప్రాలు పోడరుగంట రాజ 

నాలు," ప్రబంధ దద 

బీంకజ్జ = జీంక ఆ (శర వాల 

బీలగు, చే, ఏ. 1. బొంద జెండ . “సీ, తిడియింకు 

వలం శజేమ మడీవోనికే మిగుంపులను జీనగుల 

నెండలు గడపుచు.” అము, ౨, ఆ. ౫౨. అం, 

భా. ద్వి ౬ర; 2 వక్నీ సిశేవషను + (చూ జీలపు 

జీల వు = జీల గు. (జండు న్స్ జీల ప్రు పెరణిని 

నూ'లె కంబము గాదు, గ్డ్డుం 'బంచినం వొడి 

గోవ్రు కాదలో సీలి, ౭౦. (ఇట) సీ. బజీజవు 

జీనువ చిట్ట చింద...” గుద. 2, ఆ, ౧౯౪. 

జీవ. సం, వీ, అం స్త్రీ* ఓ వీణమొం ఇవ నితంపి 

చక్క లా 'మ్రా(గటకు కంత క్రి ద నంచెడు 

కంబలిపీం డు లొనగునది. (శం రగ; 2, జీవంతికనో; 

రె. శింజికమా; డీ, పింటినార; రీ- భూమి; 6 
| దై తుకు తెరువు; fe బ్రతుకు. 

గఏ౦ంజీపముం సం పి, అ, పుం 

వృతవి శేషము. 

ఓ. చకోరిము; ఏ, 

“కీ, సీ కర్రే చిని మ్రింగి బీక్టించుకో | 

జీవ 

జ్ గమ సంప ఈ పుం l. ప్రాజాను ను; ద మందు, 

దీ 6లి* స. ఘః ఈ, స్తీ" kL. Sut 2 

జమ, 3. తిప్పతీగ: ఉ, బదవికో. 
దీ దుః డు. స Ac (3 ౪, అ జీవించి 

యస" ఇ 

జీశళయు నవి. అ, పుం. 1. పొనులవాందు; 2, 

శ్రేళ్టు డు; తి. బాద్భసశ్నా కసీ విణ. (అ. వికా, 
ఆ) 1. జీ-చునాఃదు; 2. సేపకుందు. 

జీ ;గజ్జ- మి. వి (జీ క్రి జ్ నాషధముం “చు, 

జబ్బల? ప్ జీ గజి, ఎం పారి? వ్లీకి ఇం విప్ర. 
౧, ఆ hd ర శ్రుతిని "హిచ్చుకగ్గును 

చేయుటకు వీణియర౭ం నువు కజ్జబిరణా. "జీ 
శ్రులకి న. వ PO 

చె టె? డీ, గెయించుజ 9! అ. క 
ఎ బిగియుంచు 0జి పాగా 

౧౨౬; 

జీ 3చ్ళరమా, నం, స్, క, ప్ర బలికి సలుండుశవము, 

గ కృష్టళ'య లతో" ఓఏ కీగ లేళుబ తికి 
ల WU 

య ంటెని జీ చ స పంబ నగుచు.'(పెదనచాటువు) 
6 

'బీ- బీఎము., నం, వి, ఈ Nie వెన్నెలపు గ. 

బీ డవ సం వి, అ ఫు, 1, జీఎోము, 2, ఇెమిలి; 

ఏ, ఈం చేలు; 4. ,వబ్బు. స (వం అ, ఆఅ 

1. ఛారిళ మైనది; 2. జీవనము కలది. 

జీః:దిశము, సన వి ఆ పుం. బ్రతి! వెలన్ననీను గు 

యొక్క. కోసేసి పెంపెవుం “గీ బీనవంతముల్. 
రులేము ర్ నెలనుకిండ్లు."” చందా. ౨ ఆరం, 

బీషధనమం న వి ఆ, నః గోరూ వద్ధన ము, Wy 

భూవియం౧ బస మా౭గోనుహిమో*బీంధనంబు 

వొలియ.9ల' భాం. LD ఏ, ఆ, 50 0. 

జీంనను. సం. స 6 పుం 1; mn లి; ర్ కన 

3 ద్ర తేకుకౌర, ఫు; కీ అక్వడుకాొయశనణేయి; 

రీ. -పాణము. 
వహ్ 

బీ ఎసీలు. ముః సం. వి, ఆ, ని. రథ స్, (ఆ.ఆ ప) 

జీవించుట కా ధార మైనది. 

జీవనుండు. నం, పి, ఆ పుం 

2, ఫు తుండు, పుత్తుం 
జీ-న్లుక్తు దు మ (౯.అ.ఆ ద్రశికియ 6డ6 

గె సీ కతు ము_క్రిగన్న చాడు. 

జీవన న్భతు(డ. “సం, విణ (అ. ఆ. అ) బ్ర త్రిశ్రయం 

చచ్చిన నాయడు, “సీ, అధకు ధముం డనిస్టొ 

li పరమేశ్వరుడు; 
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న్వితుండుం ద్ర వౌసీ జ్ న్భకుజ. నీర కీలికశల | జీ, వేఠము, నం, అప్పు. కే జీ హజ్జ; ర, ధ్ధేము 

మున రామలిం ౮౨. 

బ్ వము. స: వి ఆం నం 1. ఇాడిపోచనిఅక, 2. 

ఓవధివి శేషు. (ఇం అకు బినరల నుండి జీవించి 
మొ. యగును. 

జీ మాక్ళక, న వి. ఆ, స్త్రీ సషమాక్ళళ లలో 

న్లో తె, 

జీంము. సు వి ఈ పుం, కే, ప్రాణము; దై. జంతువు; 

తి. బ్రరుకు విణ, (ఈ) ప్రాణము గలది 

జీంరక్నము. నా. వి, అ, న. బుకుర క్షనము. 

జీ3 శోకము నం వి, అ ఫ్రం. శ్రీం మ_ర్హ్యలోకనూ, 

2. జీనంఘము; ల. సంసారము, 

బీవనుభ్ర. స. వి. ఊో. 

గలఆ(ద ది. 

స్తీ" ద్రక్కియం న్న బిడ్డలం 

జీరాంతకము, నం, వి, ఉ ఫు, నా 1. అన్నము; 

డి. జీనసాపథమా; లీ, ద్రకాక; కీ. నీ ప 

జీశాక్శ. నాంది న్, పుం, దీక్రయు, 

జీ కాభారము. సం. సి, అ. పుం. 1, జ్వీనికాధా 

రము; 2, నృాదయము; 9. చేవామః; 4. జీ5తో 

పాయము. 

జీవాళనుుం బే, వి (శ క జీరాళ సారము 
“దం సీల_ పఫుకంగులా నిక రంపుకళ్వూ, , ,వలరాజు 

వి'డ్డజీవాళముల్ చబొములు” అ. మ, క. ౫, అ. 

౨౨౧ వెం ౬ పం, 

జీవరాశి, వై+, వి, (సం, జీ క. జీవాళ్ళ పీణక౧శ్ర్రుల 

క్రింద నండ. మెత్త, “ద్వి. మ దమన జీ రాశి 

మొరమ దట్టిచి* ద్వి. వారిశ్ళ, వూ 

౯౫౨ వం, 

జీ3: నిం, విన్, పుం. ప్రాణిః విజ, (న్* నీ. న్ఎ 

1, జీంంచువాండా, 9, జీఠము కలవాడు. 

జీవించే. నం. ఆ. శీ ద్రతుకో, “డం నుంచిగ 

శీత బాయక సమ_స్టజనంబులు దన్ను గొల్వ 

జీవించిన ధన్యుండు. కు. సం, ౧౦, ఆ. ౧౯౭. 

జీంక. సం వి, అ స్త బ్రలుకట కువయోగించు 

"తెరఫుం 

న ధీ 3 
బీ౦తజ్ఞ = శ. టెం ఆం త్తాట్రలికీయు న్నట్లు "తెలుపు 

నడి నాదీ 

జీవిత ను. నం. ప ఈ నం l. బీ కన్నము; 2, ప్రాణము; 

వి, జీనితళాలము; 4, బీతేనుః * 

మొ. రౌ. బడీ. 

జీ 3 లేశు:డు. నం. వి, ఆ పు), కేం యముడు? ర, 

సూర్యుంద.? 3 చంద్రుడు; క, వ్రాణేక్ట" డు, 

జీ.లి = జివ “మ కలకం బేంను గండ్ల లోనం 

దంతేశ్రేణి ౫ "దౌెఐ ప్కీశల mn జీ సన 

శుక. ఏ), ఆ. రళి 

జీ ఏడు నం. ల్ ₹594 కు) 1; జీ 

సతి; త, కర్జుంకు; 4. విష్టుచుూ ది 

జీశ్రరు. దే. ఏ. చీ; టి మొడలశఐంది వ్యాపి చుం 
దణిననుకరణము. ,“నుకత్తం 

దండము నందు నూ: మొ మె జీవ రంచు 
అటి మెలా 

ఆః “ay శా అ ఇ తీ నభోగృవీగులం జిమచీ.కటి గబ్వుడున్” ఉద్భం 
౧, ఆ. ౧౨౯. 

బుసి 

కాత 
వల్లో 

Q, బ్బవా 

ఆశకనన్పతి నూకు 

జీ వేంధనము. నంటి ౫ నం ౫ ౧డుచున్న వ “ఓ పుల్ల. 

జీరో పారి. నం. ని. ఇ పుం 1. ఆవస్థా 
దొకళో; 8. మాం. 

జీర్ళ్యము. సనం. వి, ఆ, నం జీ )న కు. సిరా, (©. ఆ 

అం ద్రితుషట కశనకూలమైనది. 

బు 

జుంగము. సం. వి, ఆ పుం. వృద్ధ దారకము, బొద్దిళీ. 

బుంగితుందు. నం షి అః ప్ర చండాలుడు, మాల. 

విణ. (అ. ఆ. ఆఅ) వరిత్యేజి ఎవంబి కేన వాడు. 

eu న్డ్ | జుగువ్చ- స విం ఆ, 6" 1, నింద; ర రోత 

జునివ్భగము. స ఓ ఆన, '1. నిందించు, 2 

అసవ్యాపడుట 

జొట కము, నం విం అ, నం జగం 

జుటిశె. నం, వి. ఆ. స్స ణి బాటు. 
(అ) అ 

బావ్క_కః +. సం వి, ఆ పుం. వన్వుతో కలివికొంచిన 
కట్టు, 

వా 
Cd) 

బుష్టము, సం. వి ఆ నః ఉచ్ళిస్టను. విణ (అం 

అ. అ 1. సేవింవంబడినడి; 

జువ్యుమూ, సం, సి, ఆ నం, కొలువు. విణ, (అ అ, 

అ సేదింప(బడిన ది. 

ణ్ నంజ నించిన దెం 

జాహురౌణము. సం, వి, అ. పు, అశ్వ యు, 

“సీ వరిపరిపీలు  కర్చురపురతణనుం దడ గృకశా 
పటిక జువారాణన క్త” రసిక ౧) ఆ. ౧౯5 2 

ఎద్దు, (శే ని) 
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జాహుగాణుండయు సం, ఏ. అం వుం 1, చంద్రుడు; | శెట్టి. చే. ఏ. (క. జెట్టి 1. మల్జుండు, “గీ. ఇట్టి 
2. అన్ని; తీడి ఆధ్వర్యు(డు. విణ. (అ. ఆ. ఆ) | శండంబుతోడం శేవట్టి వాంతకారి విఆిచిన 
కుటిలండు. [వృతము.| యట్టు నగ్గలిక విబుతు,” భార విరా ౧, ఆ, 

జుహు వానము. సం. వి ఆ. ఫ్టుంః l. అన్ని! 2, ౮౧. అం. గొ. డి. £02; 2, శరారు(డు. 

జాసహుపఫ్ప. సం. వి, జో శ్రీ యజ్ఞమం దువయో “ఆ... ఇట్టి చెట్టి నిన్ని,దినమ లిట్టు దొడరి "పెనం 

గించు కజ్జపాత్ర, నియం. “భారం సమ్మ, 3, ఆ. ౧౭౭. విణ, 
జ్ శ్రేష్టుండుం “గీ, , యోగీశ్వరులు గా ననట్టి జెట్టి, 

వ్ జి న్! 
జూటము నం, పి, అం ఫ్రం, పే జడయొక్క ము డీ; వల్లన జనన ఐక ల్పవల్లి యయ్యు. స్ట లల సం 

; ర, శివటాబంధ ము. ద. అ విణ, శ్రవ్ధుండు. చ... జెట్టిమల్లుల 

జూటా, హీం, విణ, అబద్వమెనది, విణుళున్*” భార. విరా. ౧, ఆ. ౨౨౨౨. 
థా కా ఇ బున స్తీ . వేము. శెట్టిగ. వై. స్ (సం, మై ్ యష్టికక కం బెట్టిన 

జూర్జ్యమః, సం వి. అ. ఫుం జొన్న. శ్రేష్టుడు. డ్, జెట్టిగవీరు.ల్రై దుగము శేసిం 

జూార్థి సం ఏ ఇ. స్తీ" జ్వరము. వైపున దీండి కారనిన్' కు. నం, ౧౧, అఆ. 

జ ౭౧౭. 

(6 బృంభ, నం, వి, ఆ, స్తీ" జృంఛము. జెట్టి వాందు. జే. బి, ష్ ఊఉ... బెట్టివాం 

జృంళేకము. సం, విం అఆ. ఫం, అస్త్ర భేదము. డుక్కు నం దీరినట్లు ఎ శుక ౨9 అ. 3౫8౭, 

జృంభకు,డు. నం. వి ఈ పుం, 1. రుద్రగణము; స. శం ౧౨౦. 

2 ఒకమని, విణ, (ఆ ఖిశా. అ క. అవ శేట్లాసకెట్లు. బే. వి బ. జగజెట్టు “వం, భీము 
లించువాండ ; 2 ఒడలు బద్ధకమ.చే సాగందీయ | నేనుండు కవ లక్ళినన్యుండు. . ,ఫటోత్కచుండు 
వాడు, జెట్లానజె ట్టున్నవారు...”ఖారం. ఉద్యో. ఈ, 

జృంభణ, నం. ని. ఆ శ్రీః ఆలిశయ మనూ. అ. ౮౪,౨౫. 

జృంభణమా. సం మి అ. నా 1, అవులింక; బీ. | జైన, జే, వి అండము లాని ద్ర వను, “సీ, ,, చన యన 
దేజూము సాగదీసి విజీచికొనుట; రే. అలిశయను; నంద ద్రవం బొబ్వు...”ఆ౦. భౌ ద్వి ౯౯. 

జీ. పిళానను, విణ, (అ. ఆ. అ) అపులింవం క! కృష్టీకణి నిడ్డ దెనం ద్రావ ర్రీందన డి, 

శేయునది. ' కేటనడినటం దన వెంటా చేలమోల,,, అము, 

బృంళము, సం పి. అ ప్రణ. న. 1. అవలింక; 8. ౪, అ. ౧౭౭. (అం భా. ద్వి. ౬ 
బేవామ. నిజ చట; ఈ వికాసము; ఢీ. ఆలిశయము | శమడు. వై వి (సం శింయుండం వెముడ ప 

జృక్ చే. నం, ఆ శ్రీ విబ్బంళించ, వెలవేంగు, చజెలకీ మే ఇట్లు. (శ. ర 

“క మెచ్చిలిమి సీరణంబు ను కిశ్చాదము. పరంబు | కౌలిఫోతు = కెజ్టిపోతు, (శ. రు 
డక క్వ్యహీ నడకం; బెళ్చుట లే దచ్చట వమ 6) శల. జే, వి. కేల్లబెోత్కు ఇక్కుక ట్టు గఒతుచ్చ 
'జెచ్చెర వధియింపు వనిన బ్బంక్ంచి నన్” సరన, “క్ల = జ్ఞరోంకటిలండ కెల్లి వ స్టిండి 
మార్క. ౬; ఆఅ ౫౬; 2, అవురించట; 9 = ఈమ, 2, అ. ౮౦. అం, భా, ప్ర ౧౯౭. 
ఓడలు వి చక నట, ఓ విశకసీంచుటం కల్లేపొ తు, బే. విః (బెజ్జ్టపొ తు సర్నవిశేప న. 

జృ(ఖీ? మ, నం ఓ. ఆఅ న = జృంళే ణము. వ్, “గీ. కక్కి నకెజ్లిపో తులను దువ నాగలును 
(ఆ. ఈ ఆ అప్పలించునది, బృంభించ నది. ఎ దాష్టురా ఈ ౯౭. 

చె జల. మై వి, (సం ౭౬హ్ సీటిబుగ్ల (శ. ర 
జెండా. చే వి (హిం రుంణూం టెక్కెము.| జెలగ జ జగము. క, కలలో. బలములు జేట్జను, 

కీ వధ భా ఇనైనిక మండళిలాలు జెండా లన జెలగలం గఅచటయం6 జావువే టొదరుం,లో 
దలిళా కణాలు సిగిడెి” కవిజ, ౨, ఆ రాం ద్వా ౯ అ. 25. 

4 జీ 



జెల్ల 

జెల్ల. చే, ఏ. 1. నక భేదము. “ఊ,,, వెన్, | జేచకు. డే. ఏ. 

శేల్ల సుం బశ్కె. పావరము సీచుకు ,, ల 

ఒవ్కబంధ. ౧౯. ఆం, ఏకె వః ౧౬౦; 2 

శెల్హకా మ. (వా) (చ పేటళు. (వాం 

శెల్ణకాయం చే. వ. (శెప్ల4+కాయ) లెంచకాయ, 
జెల్లెము. దే. వి ఒకవిధమైనఆట. “పీ. చిక్కనా 

టిలఖ్లయం జెల్లెమం గొడుగును బిల్ల బి దము లక్కి 

చిక్కి_దండ.” వాంన. 3, ఆ ౧౪౬ 

జెళకుం చే, తః కి” దొరలు. EE శేణపు జా! 

భాన్నునందుం జిరవికవ*ిర్తిన్ * వాంస ౧, ఆ 
౭౧. 

జెన్ట. వై. వి. (నం జ్యేష్టా. క క్ కేసైం) దర్శిదృ 

దేవత. “క శిహ్లై చారులు శేమినిం,గహ్టాక్తుల! 

జేసి చెరుకం జార్చణ్యముచే, భ సుల జేయుము 
సీ వియ్కజెష్టా పోపొము సీ ౨ సీకులమాఃదన్.” 
దశా ౧౦, అ, ౯౭౨. ధర్మం 9 ఈ ౧౬౯ 

చే 
శే. వై 
3 నులం బొడంగన్న సంతోవమునం చేలు) తే 

యని మ్రొక్కు. లోశాయతులకు” బైవ. 
అ. ౧౨౪% “కం శ్నీరిజే:మా?ి యలీవి సీ కుండ్రై 

చేదోయి మోడ్చి జే యనుదు నమృస్కే తు 
లలరం శేసి,.. శేష. ౨, ఆ (ఈ రు) 

శేం చః జే, ఏ. బట్టలు చేని శ్రీవించెడి యొకానొక జాలి. 

pn టే ద్రతొగటగాం డ్ ద్రజారును,. వాన. 

3, ఆ, త్ర ఆం, భు. ళ్ £౮ 9౨ (బ్రో: 

పాఠము.) 
'జేంతాకము. సం. ఏ. అ. న, వెమటవటుట*ి నీ ౦ 

9 mm వాలీ 
చిన మంవ్లగ్భవాము. 

జేగంట. చై. వి. (నం. జయభుంటా (జే+౫ంట.) 

బయాలు తెలుపుట మ్రగించునుంట.. “సీ 
ఆరయ వెన్నుడే దేవ రని 'చేల్చు*మి చాటంగా 

బెత్తుపైండి జేగంట యనయ” య, ౨, ఆ. ౧౦౪. 

జ్లేగీయమానము. సం. విణ. (అ. ఆ అ) మిక్కిలి 
కొనియాడ(బడినది. “న, జేగీయమాననా భా 

గణరత్నొకరుండును , ,..” భార. ఆది. ౧, ఆ. ౨. 

జేధరించే. జే. అ. కి" ఎజ్జకగు. “గీ, _లోచనాంత 

ములం "జేన,రించం సోవంబుం జైకుట వర్షి రవ 

॥ నరావా., ౧౦. ఇ 

1177 చేశే 

(క. సేవుణు.), 1. ఏజ్జనిరంగు, 

“చ ఫీ, కరరుసలంబునకొ దిని నుకంధ' యు 

వ్రేసినం బొల్బ్చె వాకు జే,నవ గలకొండచంద 
మున... భాగ ౧౦, స్క్తం డా శం; 2, 

ఎజ్జరికాయి. “గ్ గగనకారిసీల శై లకృ మున 
నుండి, డొన్చివడెం బ్రొొన్దు జేసకంల్దు వోలె” 
వైష. ల స్స్ ౧౪, న ఎజ్లినిది* (మాం 

జేసజుం 

జేతు = జేఛరు 1. (ఎజుపుకంాప) “క. ఆగిరుల 
లోన మేరువుప్రాగు శరదక్షీ ణా కరదిశలం చెలం 

పుక్కొ చేసు వాళదియు నలంపురు, జై గుంతుకుగయ 

జెలుపు బ్రావాణాదికజూతుల్ * వరాహ ౧౦ 

ఆ. ౧౦౬; 2. (ఎజ్జకితాయి) “గ, ,.గరికంబ్బు 

జేధ అం చన విల్లు,,.”” ఆం భె దష. 3౨ 
(ఎజ్జనిద) “ద. గొనబుకురుర్ కొవ్వు గూడక 

క్వుకొనిన చన్ను దురు జేగురుచ్యొట్టు వెలయ 

విక్ణుమా, 3, ఆ. (శ. ర ద్యాః "ఆ, ఆ ౯౭ 

°* వః (న౩+ జయం క్త శ్రే జయను, (క్రీ = ed శేచరించు, ఎజ్జనగుం (క్షీ . డేధంరిం చిన 

కంటి చిసరుచాయలతీటు హర, క, శీ రాం 

€ జేసజుయబిరువు చే. వ. (జేసయశాపురువు) ఇంద, ద 

గోవము. (శర) 

చేకై, వై. వి, (నం జయజయ ౦) 1. నవస్కా.రము. 
“క్రీ చిన్ని గొ చేమోడ్పు చేబి వెన్నెల చెంగ 

నాలు, , దండము పేళ్లు సొం* ని మాన ౨౫; 

2, చేవ్చండు. “దండకము, ., జే జేలంం బ్రాంత 

జేజేలు,” అచ్చ యు. ౧౬౧. 

జేకెలమానికము, "దై. వి. బేవేలుషామానికము) 
చింతామణి. “క. కలంపురరనం బనకొ జే, చెల 

మోనిక మనయ,.. ఆం, భెం వ్ర ౫౮ 

బేజే= జేకె 1. శేయొక్కల మ్రేడికము, జయము 
జయము. “శా. బేజేబుంచు  భజింతు.. వెం 

౧) ఆ, ఈ; 2 నమప్కారమం. “పీ శ్రేజే వారా 

జాది ఠా జీ నషొజా సమాజో ది తాం్టమ్రి వంశేజ 

I నీకు.” ఉ, రా, ౧, అ. ౨౭౧. వరొహా., ౧, అ 

గా 8. చేవడం “సేం వా గారుగోగు సికె గాలాము 

చేసిశే జేజే కీరణ్యాకశిశుకముకకు.” పాండు. 
౨ ఆ. ౧౨౭. ఉం. రొ. ,3, ఈ ౧౦౯ కీ 

జయజయ ధ్యని. “కం జీజము గొని యిప్నోటున,చే 
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జమునిం జేర్తు నుచు విశిచరపీకుల్, జేజే లిడ | జేజేలవీడు. ద్య, వి. (జేజేుషాపీడుం) స్వరము “గీ, 

సాహసముక...” శతొం. ౫ అ ౨౫. మింది ,వృషానభేగి వేయించి దండు, వెడలి రకు 

జేచేనట్టం ద్వ బి. (జేజే+గట్టు డేవకలకొండ తులం దేచేలపీటినూయద.” ఉం రొ. ర, ఆ అర.” 

మేకు. “౯ా...రా జాక్కలోం జింతించెక జేజే వెట్టు. ద్వ ఆ క్రి (జేజేషా పెట్టు) జయజయ 

జగ మెల్ల దాల్చ( గలశే కే కట్టువ జీని, , థ్వశి వేము. “శా, గాజీవాథ్నీ కుమారం గాంచె 

వం, రా, కళ, ఆ. ఏం 4, *జినుల్ బే బే వెట్టం బ్రకూనపర్హ నుమరశ్రేణుల్ 

బే బేగడ్డి, దుః టి (బే చేచానడ్
డి) కామచేకును. జక 

ఇవ్కశర్డి ంప గన్ సా. ళ్ ౪, గ 

చేజేగడ్డి చదలంతొడుక.*.” సాం. ని. చీక ౧౯ | జేడ. లే. ఏ, బోచా, పిల్హ కాలువ. “ద్ని. నిశుపుగాం 

జేజేళొంగ ద్వ. వి (జేజే4ేగొంగ) చేవదిరోధి POT బప ప SHS 
తో టి 

రక్క_ను'డు. బ్లో గుజ్జావ కుగ వం మును దన చేశ వెట్టి. దిగ కరము. ళో, టి EEK 

యొజ్జివలుకు ఇానక ఇూగు మొనను చో వనాల చేడియ = నేం జీ. ని. బురద జేల. (శ. ర 

డజ్జల మజ్జ లం గొని యే శేగొంగం శ్రీ చడ, mm "ఖే డియ, జీ, టె బురద నేల. 69 స, భాం ద్వి 

కనిచితివిన జాల అచ్చ. బాలు ౧౫. Xe (జేడు. ద) 

జేశేదొరు ద్వ. ఏ. (జేజే4దొర) దేవకలకాజు, 

ఇం, దుకు. “క అబికంబుకం బశుశ్చును, వేచే 

దొర యవవారి:వ... గాభే, ౫ 

చేజేరగరి. ద్వ. వి. (జేజే+నగరి) చేవశలపురకు: 

సర్టముం “వీ చ్యంవోయెనా యేమి చేచేరగరి 

సూళ్లగేలోవలిదే మిటాగియైన చం. గా. 

౪, ఆ. రాఏిం 

చేశ గ విణ (బు. శ్రీః మా) జయించు గాడు. 

శేన, జే. ఏ. వన్నడ్రేండంగ భ్రనులఫొల:ఃది. “ఆం, 

ద్రహోండ,మకని చేశాన నడి యుండు 

భాగ ౨; స్క-౦, ౯౧, ఆం ద్వి, ౧౯౦. 

జే చెట్టు. ద్వ న క్రి. (జేషాపెట్టుం స్తుతించు. గి 

భూమి చిరకాల మేంము స్వామి యకచుం 

ప్రజలు జే పెట్టు... ఊఉ రా. -, ఈ ౧౪౪, 

చేబ. బే. ఏ. మల్ల బం భవి శీమను, “కీ గొంతు 

వారును బేఐ త్యవ్రవ ఏప్ర” ఆం. భో. ద్వి, ౨౦౯. 

జేబు చే, వి 1. ఆయుదికట్టుగనుకోకు (శ రం; 

ర్తి, (హిం. జే) చొ కా యొక్క సం ది. “క్రీ 

నుల్తానుబ కారీ చూపించి నీలూ భు ఇచ్చవచ్చిన 

లచ్చ లిచ్చుజేబయి” చాటు. ౧౦౩. పొం 

'బేకనము, సం, నగి ఆ న భోదనముః 

దేముడు సం, = బే కవు డు 

జేరగళ్టు = జేవుజుగంర్లు. “చ. చొరంబడివచ్చునారి 
గటీంఊాచుచుం గొంకక జేకు?ల్ళృలో, నురుపడీ 

చేశేనిరాణారి. డ్య ఏ. (జేజేచానికాచారి) చేనముగి, 

నాకదు:డు. “ చంసకము. ., జే జేలిరాబాం 

యెంజేకియుం బోవ. ఆన్న. యం, ౧౬౧ 

జేజే ఇలవు. నై. ఏ. (జేజేశనెలవు) సర్పము. “క. 

అలవోకయు(బజశె చేజే,చెలశ్చువయికొ చాడివెడలి 

see asp Dy ఆం డం వ 

జేజేపెద్ద, వై. వి. (జేజే+చెన్ష.) (బి,వాదేవుండు. 
కళ మ... భూ చక్రముధిర్జిరం దిరుగ జేజే పెద్ద ఫీ9ల్ల 

త! డాం రొ, 3, ఆ రోం 

జేజేబున్య. వై. వి ,జేజేశేబువ్య-) చేవతలభేజన 10, వంచి...” రంగా, ఏ, అ. జరం 

చం దదుండు “సీ, Sa ఏచేవునాభిశ్రా విసరశేశే | శ్రేపబందు. చే. వి (శం జేరులందు ) చబుకు (శ రు 
బువర్షి. 8 రే. ఏ ౧, అ. ళో. చేప్పరించే అ శేషం చి. (ఎజ్జనగు) (ర్ల జృంభించి 

_శేజేరాయండు.. వై. వి (జేజేేరాయంయడయు)... మిసంంగం. శేశ్చికిం? నమేనం బ్ర స్వేదజలముం 

“వవ. జే బేరొయండు సీరిగేస్తుండున్ * అచ్చ. ౫ంవంబుం బెడకు” చైవ. 8. ఆ, కకి, 

యు. ౬౦౦: జేశ్చరు ౫ తేగరు, (దాం కేసు) 

చేజేలగట్టు = జేజేగట్టు. “కీ చీలుపుగొండ చేదేల| జేష్పలించు ఇ జేసరించే. ఎజ్జనగ్తు “గీ, పంచవద 

గట్టు ఆం: సం, నః ౧ నునికను జేస్టలీం చె జీని” కానీ ౭, అ ౬0౧ 
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చేవుటు = శేశద. (ర 15 “ఊ, . .శనుంగ్రేవల 
శేవుజు పుక్కిలింవం శాల స్వా గే ఆ. గ్, 

చేవృుణుంబురువు. బే, వి ( శేవుజుగాపురువు ఇంద్ర, 

గోవను. “గీ, పొరలునం చన శుకం 

లడశ,” అచ్చ. కిష్మి_6. ౬౫ 

జేవుణుగండ్లు. చే. వి. (జేవుజుఢాగండ్లు) కోటలో 
నుండి ఫీరంగులు కాళ్ళడ కుడ్యరం ధ్ర ఈ లం. 

(శ. ర 

మం సం. = బై పీఠము. 

నం. వి, ఇ త్త 1. తెలివి; 2. చంపుట 

_్రివడు. మి ఆం క్రి (జ్ఞ క్రీశేవడు) క్టాపశము 
వచ్చు. (చూ జ్ఞ య. 

జి స్టిదయియేం మి. అ క్రీ (జై వీవడు. థా ప్రే) 

శ్ఞాపకముచేయం, “పంకజా త్రం చేవ జ్ఞక్తీ కిషటుచు 

కొఆకుం చెలుపు తెల్ల, సంకుపిలుపు నీదుకర్ణ నరణిం 

జొరదంటే , ,” స్త, ౬ 

క్త 
కాక సం విణ, (బు,త్రీ-లయుం తెలిశీనవా(డు. 

కాకము. నం వి, అ, న జ్ఞానము: విణ. (అ.ఆ.అఎ 

తెరియంబడినది, ఏిదికము. 

జ్ఞాకవ్వము. సం. విణ (అఆ.ఆ) 'తెలియందగిన ది. 

క సం. వి, ఇ పుం. 1, చాయాదుండు; 2 కండి. 

జాతేయళణు. నం, వి ఈ న. 1. క్షూతిథర్మ ము; కం 

42 వ 
పి, 

వా 22 

జె 
Qe 

జైత ము. సం, వి, అ, పుం. పొదరనము. న, మిష 

థము విణ. (అ, ఈ. అ) జమించునదిం 

జైనము. సం, వి, ఆ న ఓకానొకమతముం 

జ్రైవము. సం. వి. అ. ఫు3, 1. పువ్యన జక్కన; ర్తి 

ధళారాళి. విణ. (అ. ఈ అ) శే, జీ వాత్మే 

నంబంధయెనది; 2. బృవాస్పతిసంబంధమైనది. 
జై చార్భకముం సం, వి, అ. పుం. 1. శకర్న్చూనము! క్షారిచే మువని 

డి. కందకము; 8 ఇనుపగద; ఢ&. చిలంక- న ధనము. | జాను, సం, వి, ఆ, పుం, జీవుండు. న 1. ఒకానొక 
కై వాళృకుండు. సం వి, ఆ. పుం, 1. ఛం ద్రుయ; | మూనసికన్భ త్తి; 2. యోన్యమైనయెజుక; 8 

2, ఫృత్తుడు; 8. వె వైద్యు(డు. విణ. (ఆక ఆఅ) జేవ థ్యానము; డీ బరమాత; ర్, తత్త రక్టానము; 

l. దీర్థారులువు గల వాండు; 2. వ్యవసాయము 6. జానసాధనము; 7, నిశ్వయనుు రీ §, బుద్ధి; 9. 

జేయువాడు; 8, సన్ననీవాండుం గ హు 

జో జ్ఞాని. సం. వి. న్. పుం. 1. బ్యోతిమ్యూండు; ర్త, 

జోంగకము. సం వి. ఆ. పుం. అగురుజెట్టు నం కోడి, (క. ర విణ (న్ సీ. నం 1. తెలివిగల 
అగరుచందనముం గలవాండు; 2 తత్త పక్ఞానయుతుండు. 

జోంగ(టము. సం, వి, అ. పుం. వేవిళ్సు, గర్భిణీ స్త్రీకి జ్ఞాచేంద్రియము. నం, విం అ. న. విషయజ్ఞానము 
పుట్టునట్టికో రక మొ. (గృహించునిం ది యము. (త్వక్నతురాది.) 

జోంతాలు నం, వి. ఆ. స్తీ" జొన్న ₹. జావకము. స విణ. (ఈ పీక. అ) 1. తెలియ? 

జోటి, సం. ఏ. ఈ. స్త్రీ, దుప్పటి. (శ. ర జేయునది 2. స ృతికింజెచ్చునది. 
జోణాలము. సం, వి, అ, పుం నలుపు ఎజుపు కలిసిన | జ్ఞావనము. సం, వి. ఆ. నం తెలుపుట. 

రంగు. విణ. (అ. అ అఎ నీలలోహికము, జ్ఞానీకము. సం, విణ, (అ. అ. ఆ) తెలుపబడినది. 

జోనలము. సం, వి, అ. పుం. జొన్న. జ్ 
At) 

జోన్నా ళ, చం. సి, అ, వ జొన్న శీ. జ్జీప్పు న. వి ఈ ర్స తెలిసికానానట్రి కోరిక. 

బోవనణ,. నం. విం ఈ స, Ll. నంతోషము; జి 2, ఆ 
=] యై 

చేపంచుట. డా 

బజోవనుం సం: ఏ ఆం పం. 1. సంతోషము; 0, క జు.డు, నం, విం ఆం ఫ్రం. l. వండిశుండు; 0, క మ 

నుఖము, ఫొలుంవు; 3. సేవ, (దీనికి తెనుంగనవ్య స్త ప్ర, సపయోగము లేదు. విణ. 

(ఆ ఆ, అ) తెలిసినపాండు. 
జ 
అ: 

జ్జ వితము. నం. విణ. (ఆఆఅ) 1. తెలియంబడినది జ 

2. చంచంజడికది; 8. తెలంవంబడినది. శ్లేయము. నం, జ జ్ఞాతవ్యము. 

Ila. 79 
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జూ నుండుదర్శనళ క్ట; 9. జేవలోకము; 10. జ్యోతి 

జ్యూ నం. వి. అం స్తీ" 1. వింటీ వారె; ద్ద తల్లీ; 3. కారు ll. ధనము; 12. పుస్త్రుందుం 

భూమి. జోతిరింగణము. నంం = జూ్యోతిరింగము. 

జ్యాఘాత వారణము. నం. ఏ. అ, నః ఆశ్లెత్రాటి దెబ్బ జో్యోరిరింము, స వి ఈ ఫుంబో్యోతివలే 

తగలకుందుటై చేసీకొనుకూ స్తకవచము, గోధ, | మెజయంచుః బో పునది- మిసుంనలుంబురువుం 

జ్యాని. నం చి. లం స్తీ 1. నుందిమి; 2, వకు; 3. హ్ సం. పి అ. నః ఖద్యోకము; మిము! 

నాశనము. గుణిపురుసు (విల్యమ్బుఎ) 

జ్యా యొంసుంయ. సం, విణ, (న, యసీ, నం 1 జ్యోతిశ్నాస్త్రము, సం. వి. ఆ, న నూర్యాద్మిన్రవా 

మిగులవృద్దు:డు; ర, మిషలక్రేస్థుండు; 8. వ్యవ నత్మకతృస ుచారతును చెలియంకేయుశా సము 

భా ద, స్ట జ్యోతిషము. చం. ని, ఈ న చేదుంగములళాగో నొక 

జ్యాయుండు = జ్యాయాంసుండుం మ టే 

జ్యే స్టితిషిః నం, స ర స్త్ర తార, నత త్రము, 

విణ, (న్, ణీ. న్, జోన్యుందుం 
క్షేవ్ట. శం, వి, ఆ, స్తీ 1 ఒకానొకనత్మతృము; బ్యోతివ్క_ణను. సం ఏ. అ. సం. విస్ఫు లింగము 

2, నాయకునియు 'దెక్కు_డు పేను గల్మ్వవ,ధాన 
మీడు(గంందుం 

వాయిక; 8, అక్కు; 4, "పెద్దమ్మ; ర్. బిల్లి; 6, జ్యోతిమ్య .ము. సం, ౪ ఆ. పుం. 1. (గృనానక శ్రాది 
నడిమి వ్రేలం; 7. గంగ; ర. శివళ క్రి 

కము; ర్త, చిత్ర యూలసుళో; త్ర మెంలిగింజ్య 4, 

క్షేన్టబల, నం. ఏ. ఆ. క్షీ 'నహాదేవిశో, జృభిన్లో, 
'క్ష్యేస్ట్రము. సం, వి, అ, ఫుం 1. ఒకనెల; 2, వాంస, న 

న 1. తగరము; 2. కురువేరు¥. 

జ్లేష్థాంబువు. సం. ఏ. ఊ నం బియ్యము కడిగినసీరు, 
కడుగు. 

జ్యేన్టుయు. సం వ ఆ, పుం 1. పెద్దనోదరుండు; 9, 

వరమాకృ. విణ, (అ. ఆ. అఎ 1. మిక్కిలి మంచి 

వాండు; 2, మినల పెద వాడు. 
న్ ల్ గలర్మాత్తి ; 3, కాంతి వెంుంగనం 

&§ జ్యోల్సి న్నా సరి. సీం ఈ. న్త్రీః 1. 'వెన్నెలర్యాత్తి; 2, 

జై ్థిష్టము. చం, పి అం పుం జ్యేష్టానత త్రమ.తో పొట్ట. 

గూడినఫూర్జ్మిమ గలది జే న్థమాసము, జో 

జ్యోతిష్థ్రోమము. నం. వి ఆ. పుం న్వర్ష కాముండు 

చే. యవలసీనట్టి యొకానొక యజ్ఞ వి శేషము. 

జ్యోతివ్యతి, సం, వి ఈ. స్తీ" 1, రాత్రి; 2. ఒకా 
నొక చి త్తవృ త్తి; 8. అగ్ని జే శ్రనిప్రరము; ర్వీ ఒకా 

నొకనరి రీ. ఒకానొక యోవధి, 

జ్యోత్స్న. గం. ఏ. అ స్త్రీ [| విన్నెబ; 2, వెన్నల 

న గ కః 
క్రైష్టి. సం. వి ఈ స్త్ర, క్యేష్థమాననుందలిఫున్నమ. జ్యొశ్సన్నము. సం. వి, అ. పుం, శుక్షవత్షముః వీణ. 
చ్రైష్టి నేయుండు, వ. (ఈ ఈ అ) త్యేష్టు (అ. ఈ అం వెన్నెలనంబంధమైనదిం 

రయ వ్ర దు. సం త ఆ ప్రీ కస్ట ందు6 బుడ్ర్న వా( సం భట్టి 4, ఆ జ్యార్స్ని* సం. వి ఈం స్త్" వెచ్ని లెరేయి. 

ద్ర 
జశంనంము. సం, వి ఆ న, 1. ర్ట కందం; ని 

వ: స్ శన ఏ న 2 జ్వరము. స పి, అః పుం. జూ ర్తి? “వేణి, 

అధ ఏ జ జ్యరాంతకము. నం వి అం పుం. 1, "జీల చేను 
$ 2. జేలచెట్టు. 

జ్యోతి. నం, విన్, నం 1. నూర్యుండు; ర అగ్ని జ్యలత్ = నం శ్ర భ్షనిం దుచున్న, “A. జ్వల 

దేవుడు; 8. చృకాళను; డీ నక్షుకృము; 5. దర్కవిగ్గాసిభూ ర్తి” వారి. వూ.౯, ఆ. ౧౦౩౨+ 

ఆకాశమం దున్న సూర్యుండు మొదలగునది; 6. జ్వలనము* సం, షి అ. పుం. 1. అగ్ని; 2, చిత్ర 

"మెలుపు; 7. వై శన్యము; 8. నల్ల గ్రుడ్గునడును చవాలవము. నః జ్వాల, వుంట. నిరా. (అ ర, ఆ 
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1. మండునది; 2, ఛ,కళించునడి; ల. నుండించు | జంకె, బే, ఏ. (క. జంకె.) బెదరించుట. “క సాం 

నది; ఓ. ఎప కాళింపంశేయనది. 

జలము, నం. వి, ఆ. ఫుం, అగ్నిశిఖ. విణ, (అఅఅంఎ 

1. మండునది; 2. వృశాళించునది. 

జ్వలితము* సం, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. మండినది; 

న (వ,కాళిం చినది, 

జ్వలించే. నం. ఆ శ, she చ్రశాళించు; 2. వెలి 

రక 'ఊ,.శేన్న లుల్కా కళలక జ్యలింప 

” ఉద్భః ౧, ఈ ౧౦; 8. నుండు. (శర 

జ్వలియించే = బ్వలించు, (ప్రకాశించు “మ,,, 

కిన్నరసతుల్ జ్యోతిర్ణ ఏ శాదీపనూల్, జ్వలి 
యించక్ దిలకించి...” దశా, ౨, అ. ౧౫9. 

జా 

జ్వాల సం, వి, ఆ. స్తీ? 1. మంట; 2. మాంజీన 

యన్న ము, 

జాషలము. సం, వి, అ. పుం, అగ్నిశిఖ. విణ, (అ. ఆ. 

అఎ కే, వ్రకాళిచునద్యి 2, మండునగి, 
జ్వాలా జివ్యాము. సం. వి, అ, పుం. 1. ఆగ్ని; 2. 

చి శ్, మూలము. 

జ్వాలా వేహ్వాండు. నం. వి, అ పుం. 1. పార్వతీ 

జేనిదూత; 2, ఆగ్ని. 

బాాలాముఖ. నం. ని. ఈ, నస్త్రీః 1. చేపీశేదము; 2 
విద్యాని శేషము, 

జా్టలి. సం, వి. న్, పుం. 1. ఈశ్వరుండు; 2. వహ్నీ. 

విణ. (న్. నీ. న్ 1. మంట కలది; 2. చకా 

శవము గలది. 
వటి 

జ 

జింకాయించే. దే. ని గుజ్జమును ఆడించు. (శ్రాఎ 
జేంకించే. వై. సం శ్రీః బెదగించు. “క్ష జంకీంవపుగా 

తపప శాంతి చెలిలి గాన్.” జార. ర, ఆ. ౨౦. 

భారం. విరా, ౨, ఆ. ౫౪. 

జంకు. వై. అ. క్రి- (నం. శంక్ ఎ భయవడు 

(చూ. జంకించు; 2. సంచేహించు, వ్యవ 
వాడు నీ వన్న దానికి జంకండు; 8. దిగంబడు, 

దించుకిొనిపోవు జజ గిళోోవు. నాజాాఅనోడ 

జంకినది. వి, 1, సంకోచము. (శూరం 2, 
భయము. “*ట్, కొల్ల సెల్లవైరలను గొంకును 

జంకును లేక మేయంగాలో నీలా, ౨, ఆ. రీ, 

అం. భాం చః ౧౩౩, 

కారములు నగలర్నలుం, జంక ధిక్కరణ ములును 

స:స్తుతులును, ,.” భోరు ఖీన్ము. ౨; ఆ. ౧93. 

జేంశిన దే. వి, (ఈజుకణె) 1, జెదరింపుో్చచ. బొము 
ముడిపాటు జంకనయుళే” నరనం. ౨ ఆ ఏ౬ 

చం రా కి, ఆ, 30; 2, బెదరు భయము, 

సీ, తలడింపు తల:కు..,జంకన జంకు జడుపు 

జాలి,..ఆఅం. భాం వ్ర, ౧౩౩; 8 కోవము 
గలచూపు. “చ, చురుక్కు రని కోడలి జంశె 

నవే నదల్పుచున్. కువలం ఈ, ఆ. ౧౭౮ ఊః 
గా. జ ఈ ౧౪౬. విణ, Lకేవముతోం గూడి 

నది. *చ,..జం,జెననెజిచూపు చూచి వలిజం 

జలి తాధరవల్ల వా వాగయై”ో పారి, ఇ, ఆ ౧౨ 

దళా. ౭, ఈ క 72 మిక్కిలి చంచలము, 

“డ్, జుశెనచూపులుక. మిగులసన్ననికౌనును 

..ినురొ. 30, | 

జేంశిమొశర్ను. దేశ ఈ క్తి. (జంశెశాజఒనక్సు 

భయ చెట్టు. “ఊఉ. చవ్వడుచేయ కండు మనీ 
ఆంశకెయొనర్చిన,.౪“భొగ ౧౦ స్కం ఫూ. 

30.9, 

జేంకెజీము = జఎకియొనర్చు. “చ అలరులు కోయం 

చోట మధు పౌవళి"మోంతకు ముస్థలుల్కినం, 

గలకలనవ్వు చుం దొలంళం గై గొని మవ్వపుందీలగ 

లాగి పువ్వు లొరులు నోయ నింకం దలంపుం 

డని యొన్వగ జంశకెసేయుచున్ ,..”నిర్వ, రా 

ఆ. కర. 

జేంగ. వై. వ. (నం, జంఘా్ఫ 1 వీక్కుతోడ 
(శ. ర బ్రా) “సే లలిత చందన లేపక లికనుందర 
వళీసొపానసుల జంగ చాపి యిక్కు_*” కవీరాం 
౧) ఆ. ౬౭; 2. పాదము, “*టీ..,జంగలు 

ఇాంచీ ముదగమనంబున కొందంగనీ రసాయ 

ములలో ఏ. కకరుం ౨, ఆ, ౧౦౭ య, ౨, ఆ, 

కళ; 3. చాంటు, లంఘనను. “నీ, జలధి 

లంఫునునందు జంగ యొణి నరస గీ ఆ,౨౧ 34 

దశా. రా ఈ ౧౪; ఉ, విలుకాడు విల్జు సంధిం 

చుకలకీ నుండుస్టిలి. “చ, ఇల కొకసారి సోయి 

వారిణోక్షణ నిమ్మని శే జేండుకొందునో, వంకజగర్ను 6 

డాతండు కృపారహి తాత్మ్యత కీయకుండెన్యా, 

కొంకు దొఅంగి జంగ యిజి భ్రూరుడు నూరుండు 
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జంగ 

జగ చాలదూ తాంకురసాయికానల ళిఖా జేంగాలనచ్చే. చీ. ఏ. (క. జంగార్ వచ్చు అకవచ్చ 

వళికికా శలభంబుం జేయడే”' ఆహా, ౨. త, 

౭౮; ర్. ఆక్యప్పుకగతి, “గీ .,ఫ్టుతగతిళేదంబు 

జంగ గంతు, ..”అం. భె. ద్వి, ౧౯౮ 

జీంగసొను, ద్ద. నః శ్రీ" (జంగగాగొను దాటు, 

లంఘీంచు. “లయగా. గగ, చాంగణనహీ 

తలభు దంగనిలయంబుల్ , జంగగొనునేర్బరి , స్ట 

పారి ౨ అ, ౯౫ 

జేంగనడ ద్య. వ. (జంగషానడ ఆళ్వగలివిశేషము. 

“డం లుక్కుదువాళి జుగనగలం గసిపించుచు 

శ సాం ౧, అం దొాఠం 

జింగనడక* ద్వ వి. (జంగశానడశ) కాలు చాంచి 

పెట్టి నడచునడక, (శ, ర) 

జేంగనడపు. ద్వ ఏ (జంగ4నడపుఎ జంగనగ. 

“వీ జంగనడపు నాగ జంఘాలగలి యుష్వు 

+++ ఆం భె ద్వి, ౧౯౮ 

జంగనుయ్య. జే, ని, (జంగముచ్త అయ్యా ఎ 1. జంగము 

కాలినాయడు. “నీ, వచ్చిన నానంద వారిధిలోం 

జేలి జంగమ య్యపదాంబుజిమఃల రంగి కాళ, 

౧, అ ౧౫; కి శివుడు, “గీ, జమువగతుండు 

బూచులదొర జంగమయ్య” ఆం. భా, 

ద్ర కిల. 

జంగము* వై, పొ (నం, జంగమః, క, జంగమం క్షే 

శిపభ్గ కుడు “కీ నివదాననామంబు మెలగు 

జంగ మనంగ,..అంం భౌ ద్వి. ౨౮ 
“థీ జంగాలపొలు దేవాంగులవిత్తము . 4 రామ 

లిం ౨౩; 2 ఒళదాతి భితకుండు (చావా 

జంగము శంఖము జట్టుచున్నా(డు.); ర, జేవుండు 

“డం, వేడీకంటియా, జంగ నటంచు మ్రొక్కె 

నొకచాన చిలంతలు చూచి నప్వంగన్* య 

ర్క ఆ, ౧౫; ఓ. శివుడు. వేంక దేన. ౫ 

శ్రేంగమురాల. ద్వ పి కు (జంగముఖఆలం) 

జంగముజాతి స్త్రీ. “క. ఈలీలం (గ్రొ_క్రజంగము; 
రాలై తనవెంట శిష్యు' డై యొక్కండు ర” 

శుక, జక ఆం వలం 

జ్రీగమునాండు- ద్వ, వి (జంగముగావాండు) 

జగము, “ఉం జంగమువాండు 7౦ డలభుజంగను 

శాబకలాపుం జారయన్ *” ళివలీ, ౨, అం ౮౮౦ 

రంగు గలపీవధిశీ. “గీ, కటుకరోహిణి పటిక 
జంగాలవచ్చ.” హంస ౨, అ. ౨౨౭. 

జింగాళముం వై. విణ (క జంగళం 1. నిడుచాటు. 

(శ. ర్య 2. వసులు. “నీ, జంగాళముగ వ్యాళ 

చర్తాంబరము గట్టి, కాశీ. ఇ, ఆ. ౨౦౯; 8, 
కృృలత్రిమపునచ్చం (బ్రా “ద్వి. చక్కని పౌవ 

టల్ జుగాళములను” పండితా, పర్ణ. 

కిళోం సా. 

జ్రేంగాళి. వై. విణ, వదులై పగి. “డి. ఫోొంగారు 

భుజములం బూ జఉిఛ శని, జంగాళీము త్తెంపు 

జల్లి శీలించి”' ఈ మః క. ౨, అ ౧౨౦౮ పొం 

జేంగికట్టుబకి. మి. ని. య, ద్ధమః నజేగి వని చేసిన వారికి 
విజ యానంతరనున నిచ్చుభూమి. (జొ) 

జంగిలి. జే. వి. 1. సేశానాయకుండు. “సీ. నురంటి 

పీచులం బుట్టుదొర మెక్కురా నే పి జంగిలి 

మెతుకు మానంగడీ:డు.” (వృబంధ. ౧౬౦; 2, 

(క. జంగలి ఈ సంగిలి) గోసరూహముం 

“వ,.,.ముంగికియై. జంగిలి వెలుచునోపాలు 
పోలికిం గదలించియుం. . ఈ, 

వారి. ౬), ఆ, మ౬ఒం పారి. ౨, అ. 9౮ 98. 

వపశునంఘము. “ద్వి. వశులజంగిలి గాయం 

బాలేరు దున్న..,”ద్వి- హారిళ్చ ఉం ౫౬౦ 
వం; 4 (క్రూరమృగముల మొక్క) గన౦పుః 

“వృ, ,మురువులై. సింగంపుజంగిలి కిరవుల్తై ,, 
యః, ౨ అ. ౪౦. 

జేంగు. చేం విం (శ్ర. జుగుం జకరకమైనముస్వం 
“సీ గండ పెండెరములు గంటలు, ..”రా విః 
౨, అ ౧౧౯ (శ్రర? నా. ఈర, ఆ ౧౫౩. 

నిజం అడవియందకిది. చూ, (జంగుంటిల్లి) 

జేంగుటిల్లి. దే. ఏ. (జంగుశాపిల్ల) అడనివిల్లి “సీ. 
ఎలికవ్రూవలనీంపు లెక్కించుకొని సారె నలరించు 

జంగుబిల్లులక టునూలు*ి యః ల ఆ రగా 

ఆం. భా, డి. రాళ 

జింక. దే. వి. (జంగము--క) జంగమంరొోలం జింగము 

జాలి స్త్రీ, “Rg ఉలిపీజంగేక రాక నిలునిలు 

వునుండు”' బన 2, ఆ, రగణ౧౦. బం, “ద్వి. 

ఉలిపిజంగెత నీవేలం జనుచెంచి రిట్లు.” బండి తాః 

దీకా. ౫౧ పొం 

బ లిబలంబులు 
సీ 



ఒరీ ఇది 
జెంది 

జీంజీడ. చే, ఏ. ఇరునుతుపచీల, “కీ వీల జంజడ 

యాణీ చిలుక, , ఆం. గాం ద్వి అ౦3ి 

జీంపౌ. జే. వి గుంపు. (శ. రు) 

జేంజాటము. చే, ఏ. (ఈ జంజడం 1, దుఃఖము. 

“క పీటమితో చెల్చప్వుడు, పాటనమునం బశలు 
సీనీ బొలంరతో చ్మేమాటలకుం బోక యొకజం. 

జాటంబును లేక భ_క్టినలుపుదు ననఘాంి భాగ, 

౧ స్కాం ౧౦౪; 8. ఆర్వాటము, “సీ అల 

నాడు నుడిగాలి నలయించి పొలియంగం జదువు 

జంజాటముల్ సాగవయ్యె.” చమ ౨, ఆ. ౭3. 

జేంజాటించు. దే. ఆ. శ్ ధ్యనించు, రొదచేయు. 

“వ, ,,జాముజుమ్మను చు జంజాటించు 'కే.టిదాంటు 
అను. , ౪” భోగ. రా స్వాం ౪౪౭. 

కేంజౌడి. చే, వి నిదుషైకకిడి గలక ర్తి. (శర (జ్యా) 

జంట. దే, ఏ. (క. జంటి.) 1. స్తీ ఫురువులజత “క, 
ఇల వెడలీియం చెలీ సడలియ, రజల ముడిగియు 

నిదుర సెడియు జంట లెడసీయున్. స్వా ౪) 
ఆ. 9౯ ఆం, భా. దిష్ట ౧౦౦; 2, బోడు, 

“ఆ. జంటవన్ని దంబు సజచితి మిట్టుగా” భార, 

ఆది, ౨, ఆ. 3౪; 3. సావాయ్యము, “క, ఒంటి 

“చెంయిం దాక నాము,క్కంటీకి వశమగు నె కృష్ణ 

గాంజీవుల నిట్టంట యుడిగి తగురథికల, జంట 

గొని రణము నలుపు శృతులు కలశకన్* భార. 

కర్ణ. 9) ఆ రాగ అవ్య (దు. 1. సమొోవమః 

నకు, దగ్గజకు “క,,,గోపుల్కజంటం జనకు 

శ్ర య్యంబడకు సందడి యగుచోన్.” భోం. ౬, 

అ. ఏ౨; 2. వెంబడి. “ఛా, ఘుంటాకర్జు(డ చేను 

నాయనుజుం డిక్కాలాంకకుం డేము ముక్క-_ం 

టిం గొల్లుము కిన్న రేశువనిశై న్రైలాసస్తైలంబు 

నన్; జంట న్యచ్చిన సార మేయములు సీనై న్యంబు 

ల&కొ మానె...” ఉ వారి ౨, ఆఅ, ౧౪౦ 

విణ, జోడైనది. “దండ, . ,జంటముత్తెంబులం 

గూర్చొశెల్యానఖంబుల్ .. దశా, క్క, అ 

౨౨౬ ఇందు, ౧, ఆ, ౧౭; 2 ద్విగుణికము, 

రెట్టింైనదిం ఆం, సం. మాన ఈ౨, 

జేంటనలునాజ్జేలమెకము. ద్వ. వి. (జంట్లూనలు 
వాజ్జలు 4 మెకము.) ఎనిమిదిపొాదములం గల 

నృుగము, శరభముః “న, , ,పర్వుులిడుజంటనలం 

1183 
అటి 

జంత 

వాజ్జల మెకంబులం గానక, దశా ౪) అ 

౧౧౫. 

జేంటపిట్ట, ద్య. వి (జంటగాపిట్ట్రు చృక్శవాకము, 
“గీ. జ+టపిట్ట బటువుగువ్ణ జక్కవ యనంసోక 
నామంబు లగు, 4.” సాం, ని, తలిర్భ. ౭౮ 

జే"-టముక్కా_లి- ద్వ వి. (జంట కామూ (గుచు కాలు? 

ఇ వట్పడము, తుమైద, “ఊం కాలికి ₹ సాచి 
యంండిగంబున మ్రైక్యూము రాచమిన్నయి. ;క్లాలికి 

_. జోనికూటువని గారఫు డెందపుందమ్తు జంటము, 

'కొంాల్కి,* అచ్చ యం. ళో 

జేంట మోముల వేలంపు, ద్య. వి. (జంఓ 4 మోములుగ్లా 

వేలుపు) = శేండువు ఖములునలచేవుండు = అగ్నిం 

“నీ జమునికంరేత జేజేలసామికంటె జంట 

మోూముల వేలుపుకంటె,,.” ఆచ్చ. యు. ౧-౨, 

జీంటి. చీ, వి, (త. సండి జరీఅఎచు. గనీ జంట 

ము-త్తెపుగుట్టు జ టినై కల నంటి దిగిగుబ్బచన్ను లం 

షిక్కటిల్ల డ్ రో డ్డ ఆ, ౧౫౨౧, చంద్రాం 

౨౨) ఈ ఏ౬ 

జేంటింమే. చే, న, CF బోడిం చు, వేమన ళోగొం. 

జేంటీ. చే. వ. సరగవళ్రై (శారు “నీ. ఆవికకట్టడపుం 
దోరపునిగ్గుజంటీలం తనులతాద్యుతికిం శైదండ 
యుగం.” శుక, ౨, ఈ ౨౦౦. 

చేత చే. వి (క, జంతెం 1. గయ్యాళి. “సీం 
గట్టినా జంక జాల గయాళి యనంగను ధూర్థ 

యోపహాళీధ తో(చుచుండు.” ఆం. భా. ది్టి.- 

ద్వి 6౧౭; 2, వ్యభ్చారిణి, “ము. విని యాజంత 

మవోభీయంబునను నుర్వీనాథంతోం జెప్పి , డాం 

వారిశ్చ. ఈ, ఆ. ౫౦; లి స్త్రీ, “క, కనయాక కు 
వ్రేం గాయెనె, తనయా యప్రు జెంత సేసె చైవ 

మయో...” సా. 3, అ, ౧౦౧. డాం వారశ్చ, 

3, ఆ. ౧౦౫; 4. దున్నునట్టిసాధనము. (చూ, 
జంకపట్టు) విణ, దర్తార్ధురాలు, “మ, ,,వో 

పాహాత్త్యకుం డెంతదుుమృ్భృత కర్మ ౦బున కొ 

సిగ కలము౦ జింతింపతే ఫుంశ్చలీస్థికచే సీబలం 

జంక యొంతజని వనెన్,...” శశాం ర, ఆ 

౧౫౦. 

జేంఠకనము, ద్య. వి. (జేంకశాశనమాఎ దొష్టత్వ్యముం 

' “డీ జంకకనంబునం దలుఫుభాటున నుండి కరార 
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విందనం,భా)౨శిని సక్నచేసి,, +” శుక. ౨; ఆ | జేష్మకృముః వై. వి. (సం. యం శ్రమ) 1. యంత్రము, 
౧౯౦౮; ఫ్ 3జి 

జకవట్టు, చే. అ. క్రి. (జంకగావట్టుఏ కలుపు తెగ 
బండుటేకె చెరనశును దున్ను, 

మా 
చక్కగా 

(శ ఈ బా) 
జేంకమాటలం, బే, వి (జంకేశేమాటలు) మాయ 

మాటలు. “ద్వి, జంకమాటలం జేయి చాణి 

వంచించి, బంతి లేదంచును చానలు సేసె,” ద్వి. 
శ. సొ. 3, ఆ ౧౦౭. ఫొ, ౧౯౦. బం. 

జంతిక చే, వి. భత్య్యవిశేవము. “గీ, సారెనత్తు 
లనంగను జంతిక లన యం త్రి, కలం మీ లు చుండు 

శేహాహీ భూమ” ఆం, భాం ద్వి, ౨౫౫; 2. జంతి 

కలు చేయుయం త విశేషము, “చు. పొలంీ 

చూచితె కేట్ జక గారవగాడ్చుం భోద చేందాంకు 

జోకలచే జాజుమెటుంగుం బుప్బొడులరే ల్ 
సోలి గు క్షంబుశళై ,యలరుం బెజ్జపు ని జంలి 

కలం జెన్నార స్వసీ దేవ ళాకలకంఠీ మణం లాళత్తు 

నాచ్చెలగతికొ గన్వందు గానింపుచున్ లో చంద్రా. 

ర ఆ, ౨౦౯. 

జేంలికచుట్టు. దే, ఏ. బంజుతికవలె. చుట్టిన చుట్టు. 
1. శశీ. (శ్రా); 2. వరికిండి- “శనగపిండితో 
కలికి చేశినధట్యిసశేవము. “గీ అట్టు బూరెలు 
జులికచుట్టు...” చెన్న. ఈ, ఆ, కరా. 

జ్ఞంతికపుండు. బే. వి. (జింతికశాపుండు నెలలకుజుపు. 

“శీ _జంతికపుండు నా: జను ననేక, రంధ్ర 

చ్రణాఖిథ, +” అం భె. ద్వి, ౧9౦. 

జ్ర క్రగాయు. నై. ని. (జం కృముశే- కాడు 

యంత్రము నడపునకేండు. “వ వినుము దేవా 

థారి స్వతర్శిత్తుందు గాడు జంత్రగానిచేతి 

జంక్తపుళలొమ్షవై వడి నీశ్య్వరకం క్ర పరాధీనుండై 
నుఖదుఃఖంబులందు చర్హనంబు సలుపు, , 

భాగ. ౧౦, సం, ౧౭౫౯; 2 వీణాది వాద్య 

ముల మ్రోయించువా(డు. “సీ, ర్రోడయై నూజు 
కేం ఇకులనీణ వాయించున లేనిజో జెట్టి జు త 

వో 
షై. =, నారదుండు, , ,“వరానా ౯ా ఆ, ల౬* 

జేంశ్రబొమ. నై. వి (జంత్రముగాబొమ్మ)-కీలు 
బొమ్మ, మాయలాండిః ద్వ ఈపోటు వాటుల 

నీపు డిట్లు మమ్తుంబోరించితివి జఎత్రబొవు 

నాయక” ద వారిశ్ళ. డా, ప్రత. వం 

జల. నని చేయుపనిముట్టు. “౪ అన్భలంణు: 
జెంఏ యతడు చేజంశ్రాన, జెఅిసంగోల లాడి 

4” హరం ౧, ఆ ౨౨; 2, నుర న 

త టం క్రీ తెజీం%ి జం ఈంబులుకదలించిన 

డా రా, ౬), జుం ప్ర వను ౬, ఆ, 

౭౮; తి. కీబొమ్తు, “వ... కీ లెడలికజం త్రం 
లక్రియ.,. కవిక, ౨, ఆ. ౧౯౭; ఓ వీణ 

మొ, గానసాధనను. “సీ రహి వుట్ట జంక్ర 
ముల రాథ్ గరగించువి మల గాంధర్వంబు విట 

మాకు.” సాం ౨; ఆ.'5ఈఏ; ర్. అశ్చర్యశృళ్యను, 

అబ్బురస్తంబని. క మంత్ర, బల'మెం మాయరొ 

మద్యానర్యత్ర ము క్ సనీఫ$ం దనయా విన 

స జంత్ర మానను విస్తయ _ వర,తంక్రంటై నది 

మన౦బు కధ్యము శెపుమా.”” నృసిం ౪) ఆ 

ఇ౨౨. 

జేందియము జే, వి. బ్రహ్హస్మూర్తము, “ద్వి. జిం 

యంబులు ను బు_స్టకమును, , ద్వి, వరిశ్చ, 

ఉ. కాక వం. 

జేంచెపువాటు, చే. వి. (జందెముషవాటు) 1, 

జందెమువతి వైచుట. “ట్, గందపుయాంత?ః 

బోలు సకం దగుగు బృల మోటువోరపుం, జంచెపు 

వాటు మాటు,*.*””శుగ. ౨, అ, ౯౯౬ శుక 

3, ఆ. 3౨9౧; 2. జంజమునేయుంటు “చ... 
అచ్చగిం పురా సరిసెణ మేన నీటుగన జంచాపు 
వాటుగ చె వె_చనో యన న్ వాల్మీ ౨, ఈ రో 

సేంబెము, దే. ఏ. (క. సంజంఎ బ్రవ్యనూత్రము. 

గనీ కలదు లే దను వాదముల కోర్చి మోను 

మోనమువంటి యొంటి జంచాము మెజియయంగ” 

పాండు. క, ఆ. ౧౦. “సీ. కంకాళ మనుబుదిం 
గరమునం టం కోపు” జి అంచ! బట్టిన నది జలదరించ.” 

పాండు, ఫన్సీ ఆ, ౧౩౨౬ 

ప ct 

మెజవన జంద్యరబులం రేవ. నన, 9, ఆ, 

౧౫౦ పొ, రుక్రా. గ్రే ఆ. ౧౮౯. 

జేంద్యము పెట్టు. దే, వి, (జంద్భ్యము4-వెట్టు) జంచెము 

వలి ఏటవాలు నజకీనన అకు. “డి. జ్రేంద్భము 

చెట్టుగా జాటీనరతునుక.” వలనా టీవీరచరి క్ర: 

(తా 



రేం 

జేంవను. దే. వ అంకవశ్ని తగిలించెడుదాగము 

లోనగునది. సీ, ,,ము త్రియంపు జంవములు 
చొక్కంపుటంకవన్నె అం, రసిక. ౧, ఆ రాస 

జేంపొడు. దే. అ ,కి,. (జంపుశాకడు) 1. కదలు. 
(శ. ర); 2 ఊం. (శ్రా) జవ్వాడం, “ద. 

చింపికుషననుః లం ఇెలిపోరములును, సంపుటం 

బులతోడ జంఫాడనొడలు.” డిం చరను, ౬, 

ఆ, కోరా పొ, ౪ వం 

జేంపొరు. చే. అ. క్రీ” మిక్కిలి కృశమగు. స 

శం పూరెడునధరంబును, జం పాశిజినడుము సలికి 

శంపారుచలక్ సొంపారమోముం గన్నులు! 

చెంపారుచు నొజ్వగొచ్చపీజందును గుచమల్ లి” 

భాగ, రా స్మ_౦. ౨౬౮ 

జంపాల బే, పి ఉయ్యాల. “కీ ము కశింజడలలో 

మూడు త్రో వలయేయి చాలేందు రేఖ జంపాల 

అరాంగ్గో చిత్కభాం శో ఆ, ౧౦౪. “సీ. చన్నులు 

రలగడసంరులవలె జెల్లి పళయ్యొుదసోంద జంపాల 

లూ” శుకం 9, ఆ. 90, 

జేంపాలు. దే. వి జోలపాట, (శ ర) 

జంపు, చే. వి. (క జంపు 1. ఆలన్యము. “క్క విగావా 

రెజుఃగుట యొన్నండు, గావించుట యెన్న( డింకం 

నగల్యాణంబుకా, నీ వేల జంపు నడపెదు, రావే 

మాజాడ కిందు రాశేందుకఖీ” విజ ౨, ఆ 

౧౮౬. అం, భా. కృ. ౬3; 8. అనతి, “ము, 
వరంబుల్ పెక్కు లిక్కంజనం, భవుచేం గాంచి 

నిజాజ్ఞ్హ లోన  మెలంగకా మమ్వు న్నియోగించి 

యిా,భువన క్రో డములేన దండుగయు. జపం 

జెల్ల వర్షిలైడున్ల చం రా. ౨ ఆ. ౨౪; తి. 
జాలరు, “గీ. శింపు ఏడికింపుజింపున సొంపు 

నింపు, జాతిమగరాతితొట్టవార్జ మున బెట్టి.” 

చంద్రా. ౨ ఆ. 3. అం. ఛౌ. ద్వి, ౧౯౩ 4. 

సమూవామా. “వీ,, .బెలగజంపులు జోగిజంగను 

కొలములు.” వార. ౨, అ, ౫౧. బ. కొనణెవిని 

భరించెడుభూషూవిశేషము. (శ. రం విణ, మే 

ఆలస్యము చేయునది. “ఉ. ఈకలనాంసయాన 

నను చిక్కుడి శెక్క_డ్నుండి తెచ్చె నావా కడు 

దూర విప్పు డని యక్కు_నం జేర్చక జంపు 
మాటలక్ , వ్యాకుల పెట్టు 'బేల,.ఎవిజు ౧, ఆ, 

౧౦౨; 2, నున్న నైనది. “సీ .జఇంపులై. జౌళి 

1185 దక 

నీకరులక సౌమ్య మొ బిపసై నచామరము లో 
కలం, శే. ౨౭. 

జేంపె. మై. వి, (నం రుుపాం ఒకానొక తాళనిశీ 

వము. “చ, సరివినిపించి రు_క్టగతి జంపె ధు)వా 
దృటముఖ్య తాళముళ్ .”' వైజ, ౧) అ, ౧౨౩. 

జేంపెశాళము = జంపె “సీ. చాముండి యొకనించు 

జింపె శాళమునకు భృంగీశ న్వ్రుం డాడెం బేర 

అంబు కాకీ ర అ. ౨౯౬ 

జంబు. నై. వి, (సం. జంబూ క. తం జుబుు 1 

చేళేకుళీ. (చూ. జంచేలు; 2. జమివెట్టు, 
౫ లట 

“గీ. జమ్మి జుటన శమి యగు. సాం. ని. స్టా 
£౮ 8. తృణవిశేషము. “గీ, జం మ నూవరతుంక 

సెక్ జంబు పుద్ద, తుండీ..,”వాంన, ౫, ఆ ౪౪, 

జేంబుకాణము. బే, ఏ కంబళి, “గీ జపుకాళము 

తివాసి జంబు కోణ మనలో గంబళాఖ్య లగు, , రే 

సాం ని సొ, ఇర. 

జేంబుఖాన, చే వి. తీవాసీ. “సీ జముఖాళ మనం 

నను జంబుఖా ననం బృభుపీఠాఖ్య . , +” వేంకః 
వం ౮౯. = 

జేంబుఖానము = జముమోన “డం, బేనరళ్ వార్కి 
(చ్బా లనమానవర్మ ముల రంజిలు బట్ట పటంబు జిరెబు 

ఖా.నా లటు నిల్విరో యక,” క్షందు. 9 

ఈ 3౨౬, 

జేంబు భాడ. ద్వ. వి, (జంబు సాగాడు జమ్మకుకృణ 

విశేషముతో అల్జీనసాడం “గీ, ,,ముద.రుజబు 
గగూడలం బయి ధరించి. ,.,” చంద్ర, ౫ అం ఏ౯ 

జేంబేలు, ద్య. వి కి (జంబుషావీజు) జంబూనది, 

“క సాటిజంబేటీజంచాల. జాలమునకు” యమం 

3, ఈ ౧౬. సా. గి ఈ 2౧. 

జేక్కర దే, వి 1. నది “క... వెలుపుజక్కర 

నాదలను చాల్చుజగ వేల్పునకున్,” అచ్చం క్రీ స్ట 

౨౧ “సీం అము టేనుంగు మో ము ామిముద్దులవట్టీ 

జక్క_రవిరిబో. డి నవతిమన్నం”* రసీక. ౧, అ. 

౨ 2 వ్ర వావాము, ఆనీ ప్రోదికవ్రపకంటిబో బె 

చాల పు మ్రోల చొరలుళూందే స జక్కరలవజ్జ,” 

గని, 3, అ. 3 

జేక్కలించే. చే. స క్రి శేలిసేయు. “సీ, వెలిదమ్మి 
కేకు చూపుల, జిన్ని నవ్వుల లేత వెన్నెల జక్క 

లించునాని.” విను. నా కి ఈ ఏ౯, 
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జ్లేక్ళ_లింపు, జే, ఏ. (జక్క_లించు ధా వరివా జేక్కిణి. జే. వి వేం నాట్య భేనము. గర్ల్ జక్కిణి 

నీం చుట, (బ్రా) 

జేక్కవ క్రై ని, (న చక్రవాక చక్రవాక 

చన్నీ “వ... శలువలపిందు జక్కవలగొంగ 

వైప, రా ఆ, ౨౦౧. “క కొండల మెండును 

మాశెటీ, పండులసోయగము జక్కవలకూడీక 

ఫూం జెంవములపగయ నులి నీలొ, ౨, ఈ ౨5. 

జక్కవకవవిప్పు. ద్వ వి. (జక్కువకవగ్గావివ్వు )- 

చ్ర,వాకమిఖునమును వేలు చేయువాడు 

చంద్రుడు, ఆం, నర చేవ దగి 

జైకళ్ళవచేంటి. ద్వ విణ. చక ,వాకములవంటి స్తన 

ములు గలది (స్త్రీ) బి. స్తీ" క. కంతుపట్ట 

ద;తి చేమంపిబంతి, కలికిజక్క_.వచంటి ౦బాక అవ 

కంట్.” ఘటికా. ౨. ౮౬. “కీ చాయజక్క్ళ-_వ 

చంటిళాహేముపావని తురికినూనిక మగుదుంత 

యుకజీ.” చ్రజంధ, ౧౬౨ 

జేక్కవచెలి. ద్య. వి. (జిక్క_వేచెలి.) సూర్యుడు, 

“ఆ, సెక్కుదివియన్న జక్క-వచెలి మున్న 

రిక్క_.రాయ;డున్నం జాక్కలున్నం, జిన్ని లేడి 

చూడ్కి_ చేడియ చిడంచాయం,నప్పు డంధళార 

మయ్యొజగము” భర్త శృం, ౧౮ 

జేఠళళావలన్ంగ, వి, (జక్కువలంగాగొంగం చం 

ద్రుడుః “కీ ,కలుదబవిాదు జక్కవళలగొంగలో 

చైవం ౮ ౨౦౧. 

జేక్క_వల'జే=డు.వి. (జక్క వలు 4-జే:డు)నూర్యుండు. 

“పీ ము బే లుపులయిక్క. 'మై,క్కుల దేవరగాముల 

జీండు జక్క వలజేండు.” ఆం సం. దేవు ౧౬ 

జేక్కవలనూడు. “గీ బారి సమన నిలువక 
పాణీ వార్కలివము మేవరి కొలపుజక్కవలనూడు 

5 

మణువు శరర, అచ్చ, యు. ఏ ం౧రగిం 

జేక్కిం దే ఏ. 1. గ జ్జము. “డా, ,,చొక్కపుగొాక్కి 
జక్కిమై. ఇెక్కుడుబల్వజీపనకు. . నలా. ౧, 

అఆ, ర; ద తిరుగలి. న కడబచమిో:ందను వుళకి 

నన్నె కంటిమోంద, జక్కి.మోందను గూర్పుండ జాడ 

గాదు.” "కాశీ. లీ, ఆ, ౭౪. 
త్న 

జ్రక్కించే. జే. =D శ్రీ కట్టువడు. ఉదా; అవ్వడు 

నటించినను మెచ్చి శంభుండిక్ప, మానికవిమాన 
మొక్క. టి వాన లేం ధ్ర.” సమోరం 3, ఆ, ౨౧౭. 

“క్రీ నాట్య భేదంబులనామము ల్పనరు జక్కిణి ' 

గుజరారి “పీరణు లనంగ అం. ఛౌ. ౧ ౧౩౦; 

డి (సంగ్ వర్మవిశేవను, ఒకవిధమైన పాట. “సీ, 
గీకంబు దరువు జక్కిణి చిందు మొదలుగా. 

నుగ్గడించి , + గీ. వేణు. 

నాదంబు మురయుంంచెరాణ మెజయ్య మదన 

గోపూలమూార్తి యమ్శాధపుందుల” వి. పు. 8, ఆ, ' 
౨౭౭. వై. ఏ. (నం. యక్షీణీ. ప్రా. జీ ణి కాలి 
విశేషము. (శ ర) 

నొథ్కొక్క- పర్జ్మ 0౦బు 

శేక్స్ణిగొను, వై. అ శ్రీ (జక్కి_ణీ+కెను9) 

నాట్యను'చేయం. కట్టా, చొక్కపుంబంజాశ మృలరు 

చుల్ మెయి గక్కి_న చివ్కు_ జాళువ్యానక్కుల 

చక్కి జక్కిణిగొనం బిగిగుబ్బలు పిక్కంటిల్లలాం 

జుక్క_లరాచణాలం తెలి చూపులు Oh గానీ 

చోట్లు త్ఫోక్క. న్యాచ క్కెరబొన్ము యమ్మహివ 

చంద్రు నిచక్కటి eR గ సునన్.” కవల. 

౨, ౯౨ రూం జేక్కిలీ, “గ పెస్కువగ బక్కి_ణీ 

కొవ్వు. ద్రొగెంకొక్కుచక్కనిమిటారి. నర 
వతుళ్ చొక్కిచూడళలి' దళ, ౭8, అ, ౧౩ ఈ 

౨౮౭ “సీ, నిజిపుచున్నది జక్కిణీలయల్ 
పంంయలం గో శశి లేఖనాటకశాలలోనలి కవిరా. 

వి, రోరా 

జే చాయ. డే, ఏ. (జక్కి_ + చాయ.) మహిషము. 

“ఆ. అంతయబోొడుపుయగిబ్బ్స శొంతయంంద గడశతో, 

జక్కి.దాయవడ గసామి మబ్బ; బాొడమటయంును 

ou Pe అచ్చం యు: ౧కు). 

జేక్కిని. వై. పి (సం. యక్షిణి, ప్రా జక్టిణి చూ 

బక్కి_నీండు.) 1. కజేరునిభార్య. (శ. రల; ర 

లోకాంతరమున బేవతార్వము పొందినముస్తి 

దువ. “సీ, వమృతచిరంటికి నాఖ్య 'లెనంగుం "బేరం 

టాలు నాలను జక్కినీ నా ధర్మిత్మి-” ఆం స౦ 

మానం ౪. 

చేయనన్నా(డు ఇవ్వడు జక్కించుచు. చేసి | జేక్కిసీ:డు. వ్య. వి. (జిక్కి నిశ ఈడు కుచేరుఃడు. 

ఖైాంంనా'దుం శ. రల (జః (కః ర 



అనీ 

జక్కీ_ 

పక్క మోర, దే. ఏ (జక్కి + మోర దేవజాతివిశేషము 
ఆశ్యమాఖు'డు. “ఊఉ. సీనులకంటితొయ్యాలియొ 

కోలు నెలందియొ జక్కి.' మోర లేడ, డానయొ 

వక్కి_రొచెలియొ జక్కు_లవంగడవు' బడంతియో 

+,” అచ్చ. బాల, ౧౪౦6 

జేక్కు_దంట- ద్య. వి (జక్కులుగాదంట - వృత్తి 

యందు లం-వర్ధ్యలోవము) యక్రులలోదిట్ట, కులే 

రుడు. “క ఎవ్వడు తగవ్చం గలిమిం, దవ్చని 

యిక్కొాండ జక్కు దంటకు నరుళచై, చీొప్పడు 

రొక్క._ము చెకొ_న, నొ ప్పెదుజగములకు ఎంటి 

కొకజగమిది యా.” అచ్చ. భా. ౨ అ. 

అక పొం 

జేక్కులగమి కాండం. ద్వ వి, కుదేవండు. యమా, 

ఏ, ఆఅ. ౯౨. 

జైన లబోనంబులం, వై, వి. జ (జప్కు లవాండ్ర, 

భోజనములం.) మిథ్యాభో దనమః లం) హుళిక్కి 

తిండ్లు. (శర్మా ద్భులు "పెండ్లిండ్డలో పట్టిఐ లేని 

కుండలు తలయమోదం బెట్టిగని “బోనాలు 

బోనాలు” అని వల్కుదరు “క, బోనంబు 

చ్రజికు జక్కుల, బోనంబు లె యయ్యె బ్రొయ్యి 

ఫొగయమి వృష్టీన్ =.” ఆము. ర, ఆ ౧.౨౬ 

జేక్కు.లదొొర. ద్వ వి, కులే పుండు. అచ్చ, చాల, ౨౧. 

జీక్కులజేంయు. ద్వ వి (జక్కులుషాజేండు) 
కుబేరుడు. “చ. తొలికడరాయః డ గీయును 

దంతేసిడంబువుగండు సోంకుమూంశకలయుడ 

యండు నీళ్లదొర గాడుప్రు జక్కులజే డుం బిల్వ 
సా, మ్రులయొకిమోండు నాల్లుబుజిముల్ గల వేలుపు 

దమ్మిచూలియః క, గొలువంగ వెంజిఫొండవయి. 

గూరి చెలంగుకడిందిద య్యమాం అచ్చా ఆర 
పాళి 

౧.౨౬. అరిం భాం వ. ౧: 
లో 

జేక్కు_లీండు. ద్వ, ని. (జక్కుల. రోడు.) జక్కుల 

జాతివాండు. “చ. నదమదదమయూరికాగణము 

శంబరై రిసివంబు లాడయగా నమయపఫుజక్కు 

లీడు వారి'చావపుగోణముం దాల్చి మబ్బుజిొం, 

పదు లను బెట్రిదంపుటురుమ ల్లూరయిం చుచు 

మ్రోలనిల్చె,,.ధూవమ ల్ చంద్ర. ౫ అ. 
5౧+ 

జేక్యూులర, వై. ని బ. (నం యతః. 

l. యతులు దేవతలలో నొకజాతివారుం 
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స్తా జో.) జగ టె" విణ ఇ చేశా, జాగా. (గం. 

ఎనీ 

జగ 

కులుకుబొయంపుముద్దులగుమ్త గలుగు సొగను 

శకానికి చెజిగంటిచిగురుబోండ్డు?, బులుంగు రా 

చేడియులంను జక్కు లవెలంద్రుకలంను వీనులకంటీ 

మెల్వలు నింకేల.” నీలా. ౨ ఆ ష్ హవ 

చే. టి జక్కుల వారియాలావంబులకు , . కువల. 

3, ఆ. ౧౩౧ 4. కామేశ్వపని గొలుచు 

మాంత్రి తిక లగనొకజాలివారు. 

త్రయం. స్రావ వై. వ కోకము; చక్క వాకషక్లీ 

కీ స. వళ్జక్కు_వల పెక్కు_వలు దకగ్రైపన నీక్కు_ 

చనుదోయి కొశవింతచాయ దోంచె.” పారి? ౧, ఆ, 

౬. క, ఎక్కవ లగు ముక్కు వలను, జక్కుువలను 

బోలియట్లు నరనత చెలనాల్లి క్కు.వలం Xలసీ 

యుండగ; నక్కువలయగం౦ధథి గర్భ మయొుడం 

దా.క్నెన్.”” అని. 3, ఆ. ౯౯ (శర పా 

వృిక్క- 3, ఆ. 9౯ 

జైక్కు_వలయంటు., ద్వః నిం (జక్కువలు గా అంటు) 

చక శ్కవాకవతులను శేర్చునది, సూర్యుడు. షై. 

జక _వలయంటు 'మ్రై క్కులం జొక్కు.సామి.” 

సాం, ని, చేవ. ౯ 

జేష్కాను, దే. అ శ్రీ. లభించు, దొరకు “డిం 

మహనీయకీర్రిసన్గార్లాను వర్తి, వలిమె-డుమహి 
సాశ్నీ ,తిదివసంబు, మలహారునకుం ద్రినంధ్యల 

నమర్చింవ, నొక్క నాలం డెట్టును జక నకన్న, 

గృక్కునం దన మేవికండలు కోసీ.” సండితాొ* 

పురా, ౧౩౪% ఫొ. 

జీక్కాలుపు. దే. నః క్రీ" 1చేచంం 2. వినిరౌకా 

సించు; 8, సవరించే, రూ. జకొ్కల్సుం 

జేశొ__ల్బు; డే, నం శ్రీ," = జక లుపు. 1. చేయు, 

“ది. జంగమా రాధవల్ జక్కో-ల్చి నిత్య;లింగా 

ర్పృనములు సల్టీలం గావింవ.ి” పండితా. వర్ష. 

5౫౯. పు 2. ఉవయోగవజుచు. “దష, 

ధరిణి, పాలుడు మును పెక్కు. పూయంబులందు, 

జక్కౌల్పం జాలక నుచలించంగ'*” బన. ళీ, 

ఆ. ౮౮౭. వం. ర. సవరించు. (కుక్క_టవర్ణ్మ 
నము “ద. ముక్కుననీ కెలు జకొల్ని 

కడుపు, వెక్కించి మెడ సాంచి నిక్కిమిన్నూ చి.” 

బండితా. పురో. రర పొం 

జగల్. క 

జగం పెద్ది గొప్పది? నశ స్లమైనది. వి (ఈ 
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జగం శాంతి, “సీ, కుందనపు: బసిండికుళ్లాయి 
జగలమైం. జౌకట్టనిగనినల్ చెకళింప”.. విజ, 

వీర, 38౬ 

శేగమగ(డు. ద్వ, వి నొద్నభూరుండు, “కీ జగము 

_ లన్నియు లి చినజగముగ౦డు, రౌవణుం డొవ్వు 

ఇక లేనితీని కోడం” అచ్చ. యయ. రా. 

వేళదొంగ. ద్వ వి. గొవ్చదొంగ, “క. ఈజట ల్రీ 

కృష్ణాజిన, మజ పమాలికయుం గాంతియెట్టు గలి 

నో, యీజగదొంగకు సోవో, శ్రీకానిస్మరణ 

మహిమ చెప్పకొశ మే.” వాల్తీ* 3, ఆ. ౧౪౭. 

(గజదొంగ- వాడుక. టౌ 

జేగపావురము = దః వి, (ప్రశ స్తమైనపావురము. 

“దిష్టః జగ మెల్డంకాడ నాజగ పావురాయి, యొగసీ 

మావినకల్లీయింటి ప్రెవ్రాలె.” ద్వి. శ. సా. ౨. భా. 
౯౫. ఫొ. ౫౧, వం, 

జీశడంబు. ద్వ, ఏ. ప్రళ స్త్వమైనళాంతి. “సీ, వసిఃడి 
చాయలవానిం బగడయి జగడంబు జగడంబుగల 

మోనిసొగను వాని.” వసు, 3, అ, రజ, 

జేళబుటు, వై, వి. గొప్పగటు:డుం “క్క జగములు 

వొగడంగజిగడిన), జగబంటని కొమరుండయ్యు 

జకనములటా, వగదీజువనోవపు,,,'” అచ్చ. 

యం. 

జేగజేంత. ద్వ, వి, 1. మాయలాండు; 2. మాయలాడి. 

జః జంపు, ద్వ వి. (ఈ, జగణమ్ను - ను. కములు 

మున్నగు వానికుచ్చు=జాలరు* “కీ, జగజంపనంగను 

జల్లి చాజంపన యల్జ రీ గామ'మై యం. లి ల్లో అం. 

భె ద్వి ౧౯౩. “తే. చంద్రికా సౌండు 
కొశేయ శాటీియెన, యతేనుజగజంపు గొడు 

గెవ్ష్టం డస్విధుండు, పెద్దడాలంబు. ,,వనుధబాం 

లింపె... కాశీ, ఈర, అం ౧౯% విణ పెద్దది 

“సీ, వలిదంపుంగుసువపవూవన్నె చేలమెజంగు జగ 

జంపునంజ శెంజూాయగాంగలో దశా, 9, అం ౨౮. 

జేగశజెట్టి. ద్వ: ఏ (జేగళా శెట్టి 1. గొద్పమల్లు-డు. 

ఉరీ మ్రేల్మిడిం జొణూరు విణీచి లోశమల 

మెచ్చిం చిన యాజ బెట్టి యికండె భార ఉద్యో. 

3, ఆ ౧౭౫. ద్వి. చరను, 3,.ఆ. 406. పొం 

అంద్రపదా, నర. ఈం; 2 అడవివంది “సీ, వలం 

దట్టి చనుగట్టివగచుట్ట నరికట్టి జగ జెట్టి బడం గొట్టి 

చనియె నొకడు” రా వి 3, ఈ ౬ళ, వీణ, 

విం 
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జీగపోలి. ద్వ బైల, (జగ4బో లి.) మిక్కి లి మోసం 

గాండుం “ది. చాలు(బాలును పట్టిజగబోలి వూట, 

చాలింపుమా ముట్టి డాడ లేమిజికి* రం, రా, 

అయో. ౯కి పు, ౨౯ వం. వి. కే, రగులాటముం 

“క మగవారి నమృవచ్చునె, యగవడి తమశార్య 
మైనయందాంక విరా,ళి గదింతు రంత నెక్కడ, 

జగబోలి యటంచు నెససి చనం జూతురుగా” 

శుక. 3, ఆ ౧౨౭; 2. అల్లరి. “డి ఫలము 

వారల కాక వనిమాలినట్టి, చలము వారలా 

పటి గ బోలి యేల” ద్వి, వరమ ౭2, ఆ, 

జర౫ి ఫొ. 

శేన్దుఃడు, “క ఇట్టి మహిమమాలు గలజగ, జెట్టి! 

జేగడగాండి. దష. విణ. (జగడము+గొండి) కలవా 

శీలురాలు; కలవాశీలం(డు. (ఈ, ర 

జేగడ కూడు. ద్వ. అ. (క్కి. (జగడముగోఅడు, క, 
జగళాడు.) కలహీందు. (శ. ఈ బ్రా) 

జడను. దే. వి (ఈ జగళ్ళ; 1. తగవు, వాదు, 

“క, నటనావాంకృతిం దమలోం చిటీపొటిజన 
దడంబులూర్వ$ కం భలకుం, బొటమిన .** విక్ర. 

౨, ఆ. ౮౭. శుక. ౨, ఆ. ౨ 3౭. “మ. జగడం 

బక్ళధికంబు గాయ దొడంగుటక్  శాంతంబు 

గావింవ రాక గుముత్ గూడి రణంబు ేసీరి 

వడంకక్ మూండులోకంబులున్ ** వరావా ౭, 

అ. 3౧. 2. యుదము, పోరు. “చ ఫొలుపుగం 

గొండకర్రైంకుం బోయెడివాని విధంబు దోప 

గొ డ్జలి యిది యేమి దీన జగడంబెనరింపగ 

వచ్చిలే బళొ,బళ, ౪” 

అం. భాం ది. ౨౨ లిలిః 

దశా, ఉం అః ౧౧౯. 

జేగడాలముని బేండు. ద్వ వి, శారదమవశిముని. “సీ, 

జగడాలముని జేనిజిగిం "గరి వినువాశణచాయల 

నిటునటుం బాయం దోచి” రాను 3౭౧+ 

జేగడంపుంయాటికవసి. ద్వ. వి. నారదుండుః “ఎత్తు 

గీతి. నోరజగములయొకిమోని"ఫీరుసొరె, గొణుగు 
చును వచ్చె జగడంపుంగూటి కవసి,”” అచ్చ, 

యు. ౧౫౮ (గొండి. (శ. ర) 

జేగణాలమారి. ద్వ, విణ. (జగ డాలః-[ మారి జగడ 

జేగడించు. వై. అం క్రీ" 1, జగడమాడు. “చ, దిన 

మొకకార గాని మణి రేశుడు శాకములంచు( 



దీ 

బగ 

బిలర్య_ వం,డినపలుగూరం గాంది జోడించ గ 

నొచ్చు, అ పై! బహు, స్, ఆ. ౭, క టబు తెగ దిచ్వుడు 

మూన్నిలలకుం దగ వడుగంగ రండు తీర్చెదను 

బొండు వృథాాజగడింపకుడు.... డై. భా. 

రా ఆ, ౨౦౯; డి, యుద్ధముచే చనం, 

బ్రతి. దే. వి (క జగతి అరుగు తిన్నె 

కక , శ్రాన్న నచవ్చరంబు కోవలం దన రెడుకచ్వు 

రప్రుజగతిం దమి నున్నయెొడన్ *” యయా, ౪, 
ఆ. ౬౬+ అం, సం. స్టా. ౬౨, 

జేగనొబ్బగండండు, మి. విణ, (క, ఒబ్బ = వీకము 

(వేగము 4 ఓబ్బ + గ. డండుం జగదేకవీరుడు 

(చిరు దనామము జగ్ బెండభ్రాడన్నజగ తొబ్బ 

గండబివద, నచివబేవేం ద్రుః గృలిక ధీశ్వరునిం 

జేసి” భీష ౧) ఆ త 

జైనము. 'వై. వి. (నం. జగల్ ఎ వృవంచము. (ర 

జగ మడ్డందన: దొడ్డన త్తియై 'బెవరించుగట్టుల 

యొుకిమానివట్టి జకయె.” నీలా. ౧, ఈ. ౫౨౨ “క, 

జగనూలు వొనడలో జెగడిన, జిగబంటు...” 

అచ్చ. యు. ౧౨౨. ఆం, భాం డిఏ ౭. విణ, 

గొప్ప, పెద్ద. (చా. జగ 
జేగముకన్నుః ద్వ వి (బగమాకన్ను) జగచ్చ 

శంవు, సూర్యుండు. “గీ ఇరులుగొంగ కమ్మి వరిం 

చోండివగకాండు, చదలుమానికంబుజగ ముకన్ను, 

వేడి వేలుపిసము వేంటటాడుపోటరి, ప్రాద్దుతూర్పు 

నులను బీెడమెనపుడు.” నీలా, 3, అ. రా 

ఆం, ఛా. షప రాం 

జేగముచేట్టము, ద్వ వ. లోకబాంధపుండు 

సూర్యుండు. అచ్చ. అయో కరా. 

జేగముకల్లి. ద్వ. వ, (జగన +కల్లి.) 1 [క్రీ లోక 

మాత. (శ. రం; 2. పార్వతి, ట్ సామిసా మేనిం 

జేగాన్నచాన జగము,తల్లి యన గారి 'ప్రైవ్వ 
44” అం, సం, దేవ. ౯ 

జేగమునిందు, ద్ద. ని సూర్యుడు “గ్ల డే. డ 

విన్విన్నుమనుమం) డేలమిం గొనివచ్చు మందుల 

వెలువ గాన్మియది జగము. విందు వెలుంగు గాదె 

అచ్చ, యు, ళో5ి౧. 

వేగా = బేగం చెద్దది, ద్రకిద్ధికెక్కినది, 

“ద, గిలీకొనుగ జ్దానూ మిడులశ్రేవ శగాకురునింద 

ని. విణ 
యా 

1189 జేగు 
౧ 

ద కీంగచ,వ్నరమునీడం జంద్రమణి బద్ధ ఏతర్జి శసించి 

యున్నెడన్ టాం రా, ౬ ౧౨౦. ని, కాంలి. 

“క చగడంబుల తెగడంబుల జగడంబులు గెలువ 

జాలం సఖమోని జగానిగరాల న్యగణాలక్ 3 

నగరాల న్వెలకు నమ్లు నాలిరదమ్సుల్ ” శశాం. 

3, ఆ. ౪౦. 

చేగాచెట్టి = జి జెట్టి. (గెవ్నమల్లు డు.) EE దట్టి 

కళ్ల ఎంతగ జగా జెట్టిదట్ట, మట్టిటు కో'లంగం జటు 

లాట్టవోస మెసంగ, శంభు తాండవ నంరంథ్ 

జృంభణమున సాదన యొశర్చు రఘువుహీ కాని 

సురుండుో” ఇందు. ౨, ఆ. ౨౧. 

వేషఖె. జే, ఏ. (ఈ జనలి) అదంగు, తిన్నె. “సీం 
వా/శనీరులు తియ్యవలి పొనకములయ్యె బ్రినవు 

జేలలు వెండి జిగి లె లయ్యె”” అచ్చ. అర ౧౦ 

సాం ని, సొ, ౬౨ రూ, జవిలెం 

జేగిలెను. చే.వి. జ్యతె (క. సగలన్) తో డియల్లు:డు, 
“క్ల వడ్డపండు తోడియల్డుండు జగలె: దనం” 
ఆం. నా. శే ఈ౭. 

జేగిలెకాండు. దే. వి (జగలెడయుశకా. డు-శ్వార్థ 
మున తోడియల్లుండు. “గీ, కన్ను దలమానికము 
బండీకన్ను జనల కాడునై యొక్సి మిక్కిలి 

కంటి వేల్పు, నలరం జేయుంవలంతి యగ్వలపు(జల్ల ౧ 

దనము చెజపుచు నంతకంతకు వెలిం౫.” అచ్చ. 

అయో, ౧౯ (శ ర) (బండికల్లు జగిలుగాండు 

అని వావిక్ట ము,ద్రిత పా 

జేగే. దే అవ్య. నిరసించుట తెలుపును. “చ, , ,సీ,కిను 

కలం సాగ విచ్చట జగేయన నాతడు భీత 
చిళక్తుండైలో శుక 3, ఆ. దిగా౬ం 

జిగి లె = బేగిలె “క. అుతట నొకనాం డింతులు 

సంతన మున. గొల్వ! బై డిజి ల్నెపైం జే కుంశుల 

మాడువుళలో విర్కికొంతపుచే సేల్పినల రోజు ఫొ 

వున్నయెడన్,”” యయా. ౫% అ, ౪౫. 

జేస్తు. చే. వి. 1. గనున'వేగాదులయం దగుననుకరణ ము; 

“చ, ,అందెలు మ్రోయ దీర్గ జో చనరుచితోడ 
సిరమణి జగన కేండుచు ముద్దు జెట్టుకో జనుటయంం 

“ఎ శుక, 3, ఈ ౭౧ “వ,,,కంబమురాయా 

సీకుం గలపణ్యారములు సాగింతు మనుచు ౯స్లు 
జగ్లువ వరువు లెత్తి,” (సృబంగ, ౭౮౮ (జగ్ద 

జస్టునణఆలి వేగముతో ); 2. వ్రశాళించుటయం 



జంత 

దగునశుశరణము; (అధిక వ కాళము) “హం 

ఒయార మొలయం గలయం జిటునవ్వువెన్నె 

లల్, జగైనయుగం గోరక లెనంగ ననంగని 

తొ లరీలమై, నిగ్గు చలంగ వచ్చె రమణీవుణి 

నాథుడు వేద్య. జూడయగన్ా” ఇ'దు ఇ, 

ఆ ౧౨. డఉంరా. ౧, ఆ. ౧౨౮: “దీ వలయం 

ర్రకాకంబు వెలుగు బోతి యనంగ నది పించ 

నైన జగ్గనల నొన్వు.” ఆం. భా, చ," ౯౨; 3. 

ఒన్యారమా. “మ, .. చిలుసానాక త్తి శిముక్ 
++ మోవిమైం గెంపుక్కిగ్తును మోనంబులు దిద్ది 

నాడికొనిజగ్లుల్ మిజు నావీథులన్ కవల. ౫ ఆ 

రో, విణ. 1. బక్నిద మైనది “ఊఉ. సాదన మేలు 
చెంపపయి జగ్టుగ చ్రేలరుమాలు మాసము;ల్మీ దను 

జీరుకేలు జిగి మించయయప్పినసాలు. ..” వాంస. 

౧ ఆ. ౨౦8. 2 కళకళ నునునది. “గీ. కులుకు! 
చ్రాయంపుశఆనీటుకోడె కాండ ,గమికం దనజస్ట 

సి స చకార మొసలి వలపురెట్టింవ మెలంగు 

నవ్వనజగంధి*” వాంస ౧) ఆ, ౨౧౮ 

జేశాయి, దే, వి. (హిం, జజాంం! ల్.) జళవిధయెఫీరంగి. 

“గీ, ..నుర్యస్రోవి క్ఫీంషి బాణము గుంట క్రోవి, 
జబురుజంగి తుపాకి జజాయి నాగ, వెలయు 

నగ్ని వ్రసారణాఖ్యలు మహేశ.” ఆం. ఛా. 

ద్వి అ౧ి౮ా రూ. జేజాయీ. “సీ చాడచానల 

శిఖావటలీనిలా ఘాటకీల లీ చెడు జదాాయాలగు౦ ప్ర” 

రంగా, వై ఆ వెలి, 

జేజ్జేక. జే, ఖ్. 1. వంచన, మోసము; 0 (బ్ర దంభ్రో 

కలు. “ద్వి. వలదు వసీస్ట, యావట్టిజజ్ఞ ల, కలు 

గుజీ కౌళిపం డల్నునిరీతిలో ద్వి, వహారిశ్చ. ఫూ 

DOK. పం. (శం ర, పూ రూ డా. 

జ్రేజేకక ల్లియ. బే, వి వంచకురాలు, (శ. ర) రూ, 
జజ్జరక త్తె. 

జేజ్టేరకాండు. జే, విణ, ్షమోూనగా(డదు. 

కాడ నీ చనుత్రోవం జనుము.” 

ఉడ. ౬౭౦. వం. 

“డి. జజర 
ణి 

ద్వి వారిళ్చ. 

జేళ్ళ్టు. చః విణ. (నం జర్జరః క జజ్ఞా 1. శిథి 

వ; “వీ, జల్రిమాటలు నవ యలు జజ్జుటల్లి 

కల్ ప్రాసలు నతుకుంబలంకులును . ఫశ ' ప్రబంధ, 

వీథి తః దై* వి. పచ్చలానిదోషము. (ట్రా 
యు*దే.వి. మిక్క-. లిచింవి. విణ, మిక్కి_లి దు. 

జట్టి 
ర 

జైశ్టేగాను. దే. అ. శ్చి* (డజ్ఞా+కాతు) దుర్భలమన, 
బలహీనక నొందు. (శ. రు 

జేట్ట, దే ఏ. (ఈ పెట) కాయముక్క. “ము, 

వంకాయ వేం,పు శు గమ్త దన మందుకందయంను 

ఫుఎచొళ్టుక రటం బైన చిక్కుడుజట్టల్ 

మొన ల్రైనశాకములం నొలం్య-0౦బపవ్వు వడ్డింపం 

సన్. రాం వి, ౨, ఆ. ౧౦౦. 

జెట్టి. జే వ. 1. వె), వివ చీ పెట్టైం బుట్టిన 

యిట్టి జుట్టి మాఎకీనవట్టుంబుట్టముల్ స 

గట్ట చేమి*' నీళా. ౨, ఆరూ, అం. భాం ద్వి. 

౨౬౬; 2 బేరము “డిం వేడుక జుట్టి గావించి 

నాఫూొన్కి, వీడనాడకు మాకు విత్త మింతనిన, 

లోలంగి గానిలోం తని జట్టి, 

వీంక .. ద్వి. వా:శ్చ. డా, ౧౦౮౫), ౧ర౮౭ 

వం. “గీ. పూవు లంగళ్భ భోం జల్హపూయట పీట” 

శేడి మలనోడ చేంబు లాడునపుడు. తగులువిరి 

మాట తేరితీఫపు మాగియనీదు, జట్రియొగమాలికకు 

చి నబాణలకును.”క క. ౧ ఈ. ౧౩౨౧; ౩9. అమ్మ 

కము; అమ్మను, క ఇట్టయ్యిరువురుం దమళో, 

జట్టు వదసి. , +" భోబజర్యా 3, ఆ. ౨౦౯. (శర, 

పా-జట్టువడసీ = అమ్ముడుపోయి) శీ, అమ్మకపు 

సరకు “ద్వి, అవద వచ్చినయప్వుడె మున్ను; 
చాంపినధన మిళ్చి తగం బత్నింగావం, జినుం బత్ని 

మైనను జట్టిగాన మ్. తనకువచ్చిన బారిం దప్పీంచ 

వలయంల ” ద్వి నారిళ్చు- డాం అరం వం; ఈ. 

ఫూసర్తిసరక యొక్క (క శ్కయమ్మిక్కృయములు స్తీకవ 

టుచుకొనుటకు చేసికొను ఒడంబడిక, టోకుచేర 

మున కొడంబడిక, |కృయనిర్భయము. (శ్రా); 
6. మహం చు. (శ. “ర ఎ 7. నో! 

నిమి త్తక మైనజగడము. (వా విణ నద్భ 

శమం, సమానము. “ఊత్చా. అట్టి వేళవిశ్వకర్మ 

యరుగుచెంచి దీనికిక ఇట్టి పుట్ట దంచుం చాంచ 

జన్య జన్య శం ఖముక్ 9 జట్టి గాంగ నిచ్చి యలన 

భన్సరత్సురద్భిముక జుట్టవ్రేల భూవరునకుం 

జూసి యేక తంబుగాన్ * కకు. ల ఆ. ౧౦౯. 

యోా :కకుః 

జేట్టిం౫. జే, Fan ఒక జాతివొంగ, (జ్ర శ ర.) 

జేట్టికత్తియ. ద్య. విణ. కే, మారుబేరక త్తె; 2. భర 
కులం కొనునది. (శ ర) రూ. జేట్టేక త్తె. 



అట 
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జేట్టి కాండం, జీ. విణ. 1. కొనువాందు, శ్రే “అ, జేట్టు, చే. వి, 1. సమావాము, గుంపు, “క్రీ, ఇల్లు 

జట్టికాం డ్రం దవముదుసరనసుందర విలా సముల చేశ. 

దార జట్టికొనుచు.” కవిక. ౧, ఆ ౨౧. శ. రు) 
ఆం. భాం తృ ౧౧; 2. వర్షకుండు. “సీ, ,విద్య 

వా_ర్హ్య సేవ కారుత యర్ధసిద్ధికి మూలముల్ విద్య 
వానికి ననవద్యత యం ను. ఆ. శర్ష కునకు చేల కాల 

మెలుంగట్క జట్టి కాని శీది సంధవించె, నందు 

విలువ మొదల నగులాభమును నిడ, వ్యయము 

గల్జుగుటయు శివ ప్ర దములం* భర. అను, ౪ 

౭2౫; 8. పీడనడుపువా.డు, మాలిమికాండు. 
“ద్వి. పీ డెనో నిజక క్త ర్వ వేత్తలజట్టి,కాం డయి 

భవవార్థిం గడ తేర్ను నాడు.” వండితా, దీకూ. 

౧౫౭ ఫొ; ఉం సభ్గికుండు, జూద మాడించు 

వాడు. ఆం. భా. ద్వి, కింక. 

జేట్టికొను చే. సం (క్రి 1. విలచు, కొను. “సీ, ముకి 
నాం బరంగు బ్రావ్యాణుండు ధవేచ్చ మె వర్తించు 

శివ్షించపలయంం. నట్టి, గుజ్జాదో యిని జట్టిశాని 

ప్రీతి లంకించి యుండ లంకియతోడ దండుమోటిీ 

పాజె నక్కో_డియల్ ,..ఖెారు శాం. ఈ ఆ 
౪౦; 2. వశవబుచుశొను, స్వాధీనము చేసికొను. 

“క, పట్టాన దేని యై నీ,వట్టి జగం బెల్ల మెచ్చం 

బతిమానస మిట్టట్టు చననసీక యన్నిట, జట్టిగానక 

చేర్చు నీవు సంతస మందన్.” రాజ. 3, అ 

౧౧. 

చేట్టిదక్కు. దే, అం క్రి. (జట్టిచదక్కు) అమ్మడు 
ఫోను. “ద్వి. నీసత్యమునకుంగా నివ్వుడు బీర, 

దానుడనై జట్టిదక్కుచు న్నాండం” ద్వి, వార్చి 

ఊం ౧౫౨౨ వం, 

జేట్టియాడు. దే. సం క్రి. బేర మాడు, బేరము 

చేయు. “సీ, , ,అన్నికోలలు ఇట్టియాడక కొనరక 
నార ౧, ఆ, ౨౦. 

ప్రట్టించ్చే. చే. నా శ్రి- (జట్టిగాఇచ్చు) విక్ర, 
యించుు అమ్ము “చ... .విఫ్రులొన రురు యజ 

ముకొ దవంబు ననఘ జట్రియిత్తురు విమూఢతం 
చాయందు రగ్నివోత్ర,ముల్ .”వారిండ్ ౯.౮౬. 

ప్రేట్టియిడు = జేట్టింంచ్చు. జే, స శ్ర," (జట్టిశాఇడు) 

విక్రయించు. “క, , వై శ్యుం జశాపద మైనక 

రాజవర మధువుమాంనముం దా జట్టింండంగం 

చొందు దౌర్ద త్యంబున్ ౨ ” భార, శాం, ౫, రణ 

గట్టించి యిం బెల్జ జూదపుజట్టు కర మర్చి ౧గూరిచి 

కడశంబెట్టిల్ విల్లా, పొం ఈం; 2. జిక, 
ల షా ఒం 

జడ. వై. వి (సం, జటా. క. జడె త 

నడ.) ఒకటితో నొకటి యంటుకొన్న బుష్యా 
దులజుట్టు. “క్కి జకలలోం చలినీటిచద లేటిజా 

లాటి, ..”సేలాం ౧, ఆ. ౧౩. సీ... జజయనం 

చెలయగను జట పేరు,. =.” ఆం. భా. ద్వి. ౧౪౬ 

2. వేణి, వేనలిి వెంద్రుకల మల్లిక, “స సెగ 

కల్కి. మజుఃగుం జొ దినజహ్ము రవిజల స“ణి 

మక్లైలతోడిజడలం మెజయ.” ఆము. ౨: ఆ. 
౫౮. పారి. పీకి. రం మను, 9, ఆ, ౮౩; 3. (స 

సటా) సీంవాము మొదలగువాని మెడమోది 
జూ, “కేసరము. “పీ. పలికిన విని జడల్లలకిేంతి 

మిన్న మేఫుట్టు వివ్పటికిప్తు ప్రొధ్రుకొమురుం, డేటికి 
వచ్చు నం కెద నంచి, ..”అచ్చ. యు. కో౨ 

జేడక. బే. వి. (నం, శాటకఠి చిని గివబట్ట. (బొంత 

శారు “*మ., జికక ల్ గట్టి నికృష్టయష్టికరుం డె 

చండాలవేవంబు తోన్.” మార్క. ౧. ఆ. ౨౨. 

బిల్ ఆచా. ౧2౧. 

జేకకట్టు. ద్వ. ఆ శ్ర" జడయెగు. 

చేడకుచ్చు. ద్వ. వి. స్త్రీ జడలతో. శేర్చే అల్లు 

కొచెడిభూషణవి శేషము. శేలందానమర 

యందు “గేదారవలయంబు, జడగుచ్చుమోందం 

బచ్చడపుంగండ. లే. సంతరించి. , వారు ౨, 

ఆ. ౯3 వెన్న, ౨, ఆ. ౨౦౭. 

జేడకొజ్డ. ద్ద విం ఛాన్యవి శేషము. త జడకొజ్హ 

కొత్తల బామలు వెలిచామ కుట్టారి కారిక 

కొండబరి7.” వాంన, రి, ఆ ౧౨౭. 

జేడగట్టు. ద్వ. అ. క్రి. జడగాచేర్చడు, అంటుకొని 

పోవు. “సీ. నిదుద పె న్నెఆీగుంపు జిడగట్ట సగరు 
మున్మ నుమండు తవముగాకొనినచోటు.” మనుః 

ల) ఆ. ౯. ఆవి జడ అంగట్టి ము నింతసక్క.నై నది 

వేణి దీష్నీన చెరు లెంక ద్రైణి యననో,” కు. 

సం. 2, ఆ ౭. నమారం అ, అఆ. ౮౮ 

కర 

జేడగాంబేం దై, విం (త సడ్రై క్క_ంజా. జడశిాాందరు) 

గండాయిశెట్టు. (శ, ర అక్కి ,.జడగాల గంజా 

బంగి యనలోం గళండావ్యాయంబు లలరు.” 

సాం, నీ మాన, 35, 



అమే 

జడ 

జేడగొను = బేడగట్టు, ద్వ అ, కి (జక+కాను) 1. 

జడ 7౧ నేర్పడు, అంటలు కటు “గీ, ఏ.చమాటలు 

జదగొన్న పీచుగురులు, గలు గు నెలుకోలు దగ 

బచొడగనలో వచ్చి యయా. ౧, ఆ ౧౦౨; 

0. పెనంగోను, కలసీకొను. “సీ స్రోదికప్రపు 

టంటిబోదియజాల్లో)ల జడగొన్ననునుగున్నసం 

వంగ లును ఆచ్చ. బాల. ౧౧౭. 

జేడధారి. వై. వి. (సం, జటాధారీ)1.జడల థ3ం చిన 

వా(డు-బుషి. “గీ,,.జడదారి బాగం దవసి, 

నాగ బుషీస జై = ఈం. భె. దాః ౧౭౬, 

ఆం. నం. మాన, ణకు గీ టా దిశవేవ, "మెనసీ 

గడిచేతి నరపాలనిరపాయ హీత వివో క, 
బయుజడచారి యయ్యె.” 

0, వాన సస్ణుడ. 

మెసంగ, నడవినెలవరి నాజడదారి యనంగను 

=.” అం. భా, ద్వి, ౧౭౬. అం నం మాన, 

వోరి 

4&r౧౨8 ఏ, అ, 2౮; 

౨; ర. ఈశానుడు. “సీ,,,జడదారి గిబ్బపి 

పాయి తిగకంటిదొర తుదిదిష్కు_ టెంకి, యనంగ 

నీశా నాఖ్య లనువొందు,..”సాం. ని. దేవ. ౧౯. 

జేడచారి చెవిబుగ్ద. ద్ద వి. దేవగంగ. వేం. ఆం, ౧౮ 

జేడదాలుపు. వై. ని: జడలు“ భరించిన వాండు-బుష్ని, 

“మధుకగలిరగడ. చేజుపడరు తొొలివేల్బులు 

శేల్పులు, దూణీరి మధురగతుల జడదాల్పులు.” 

కకు. ౧, ఆఅ. ౨౨౨ 

జిడదాలుపుకేలుపు ద్వ. వి, ధూర్జటి, శివుడు. ద 

వడిగొరవంకచారు లిరువంకలరాం జెలెేం చిల్కా 

త,త్తడి దుమికించుకొంచు జడ దాలుపు వేలంఫు 

కంటినుంటలోగ,బడి వెడవిల్తుం డంగ మెడం 

బాసిన మో స ఫుటింకి యాటచే,. +౪ 'చం. రా, ల, 

ఆ, ౭8౨ 

జడను, వై + వి.(సం* జడతా1. అలసక, మాంద్యము. 

“ద, ,.రవియాజ మాటికిక్ , ముడి యడం. బిచ్చా 

కుంటు రథము న్నిలుజక' బయనంబు సాగమిళ్, 

జడను వహీించె నాగ దికనుబులు దీర్వము 

లయ్యె న క్రణీన్ .” అము. ౨౨, ఆ, రాం వక్త ౧. 

౧౬౬. వారి. ఉం 5, ౧౮౦} ర్తి ఆలస్యము; 

8. సంశయము, సందేవాము. “క ననోవార 

మొక్క యం పా;మ్ల్యూనము గలదేతదర్థ మదియును 
బినినకొ, నొనివర నీననంబునునూనిన జడనుడుగు 
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స్కీ ,, చనసం వాసినాను 

జడ 

ననుచు న్నుగు (డు వలుకున్. పాండు. ౫, ఆ 

౧౬౭; ఓ&. కొజంత, తోము “చ. జడ నొక 

యింత లేనినిజ చక్కందనంబుల చెల్చ్హం గూర్చంగా 

*,4"మను, 3, ఆ, ఈ౭. విణ మందము, అల 

నవం, “క నవలాశ ణ్యాకర మగు, నవలా నెన్న 

డుము బలిసెషడ జడనయ్యిన్ *' చంద్ర. ౧,౪, 

౯౬. “నీ. చలువచోటుల. గువ్వ రుజడనుగాడ్ను, 

"మొగలు విగయెండ డళుకొత్తు మొగమువెవట, 

లార్చి సొలనుగొల్లలకు మె మై ప్ప తలి ర్నె. వారి. 

సూ. ౭, ఆ. ౧౧౬ 

జేడనవకు. వై. అం క్రి (జడన పడు.) మంద 
మగు “క. నడజనువడియ నా శే, ర్పడిమెకొ 

జను మొనలం నల్లవడియెన్ ..,”” మను. 3, ఆ, 
౧౧౯. 

జేడ్మప్కత్తి. ద్వ ఏ. (క, జడెవాత్తి. ఈ నడై 
ప్పరు ర్తి) జటగా చీర్పడుగింజలు గలయొక 

జాలి ప్ర ర్తి. (శ. ర. చా) 

జేడదిల్ల. ద్వ.వి.(క. జడెబల్లి. ఈ నడై విల్లె) ఆడువారి 

శిగోభూపణవిజేవ యి. “సీ. బమువు ముత్యముల 

పావటబొట్టు రాకిడి జడబిల్లలును గుద్చు లడరి 

వెలుగ.” వేం, ౧, అ, ౧౩౦. 

జేడబ్రతుకుం వై. వి, (జడ4 బ్రతుకు) జటా యువు. 

“గీ. అట్టులెడలశేనికడిమిం గయ్యం బొనర్చు, జడ 
బి,శువగూండుపుట్టువుసామిమింద ,గనిసీ శై దువ 

శీల నంకించి రక్కనుండు గాళ్టును రెక్కలు 

వెండివై చె” అచ్చ. అర. ౭౫ 

జేడముడి. ద్వ వి. (జక4ముడి) 1, గుండ్రముగా 

ముడిచిన యీశ్వరునిజడలముడి, కవర్ణము. కద 

బడముడి జావ్నావీకటనిశాకరపోతముం జూచి 

వ్యర్కీకొడిమెలు గట్టి పెండ్డిగొడుకుక్ గడి 

యారము వికావ( జేసి రంంచడుగ ,..* కై. భొ* 

౧, ఈ కొర చో. గ, ఆ. ళో౦౯ా; 2. జడల 

యొక్కముడి “ద్వి. వన్నార జడవట్ల చిలుకే 

కోలలును, వపన్నెలకోలలం వల నొవ్న. బట్టి.” 

ద్వి భాగ, ౧౦, స్మం. 

జేడముడిజేంగనుః. ద్వ వి. (జడనూడి4ాజంగము.) 

కపర్డి, శిన్చండు. (శ. ర 
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జేకలమెకము. వై. వి, శేనరి, సీంవాము. “సీ, ,,జడ 
మెకంబదలింపు నడుమసొంపు.” చెన్న. ఈ ఆ 

౨౬౭. అచ్చ, బాల, శశి. 

జేడలసికదేకర. ద్వ. వి (జడ ౫ 4-సి క4ాదేవర) ధూర్ట 
టి, శివుడు. “క. సిిమగండు జశలసీకజే,వర 

యుక్ రాయంచవారువపుజోదును జెబ్బెర నడ్డ 
గింపం బూనిన, దురమున రాగఫుండు నిన్ను. 

దునిమెడుం జమ్మి.” అచ్చ. సుం ర, 

జడి, యం. జే.ఏ. (క. జడి.) 1, ఏికువక' కురి చంంచాన, 

ముసురు; “సీ. వాన యనంగను వర్పాఖ్య యగు 
నది విడువక పట్టిన జడి యనం దగు” ఆం. 

ఛా, చః ౭౫. “సీ. ఎం దుండుధరి వెం వవందిళ్ష 

భూందేసెజడీ యిందు శీలలందు జాలఎయవాజుో 

నును. స ఆ. 2౮. ఆము, CR ఆ. ౯ొజ; గై 

వాన ధార ఉరీ నీచ్చలం 'టై నలేనియవానజడి 

సొంపు అలాలికదానధారాళి గాగ” రాఘవః 

ఎల. ౫; 3. అంతు, కోలాహూలము.'గీ. తడయ 

కబ్వుడు సతి వెంటం దవిలి నడువ, నమకుబ్బంహికత 

హీషి క ఘువుఘు మికభు, జాస కూస్మాలికంబుల 

జడికి నడికి, కలకుధరమండలము గలగుండు వడి 

యె.'వకు. ౨౪. ౧౫౨, ఉ బాధ.“మ.వృథా 

లాషృప్తబంధో క్రలక్.జడి వెట్టి బని లేదు. ..* కాకీ, 

ర ఆ. ౫౦; 85, వాన. “సీ, చెవులు చిందఆజవోవ( 

జెలంగుక వీం ద్రుుల పోరంటి నూ శని వారపుజడి.' 

కఫా, ౭,ఆ ౧౯ విణ, నిరంతరము, దట్టము 

“మ. ఎడ సెల్ట్రైనమ లేక పెక్కుదినముల్ 

హీరాలమైె వర్ష ముల్ , జడిగా. బట్టి కటా 

లనంగ వెలివిన్.,,” వార. ౨, అ. ౨౫% 

“ము కడంక ట్రైచలిగట్టువట్టిం దను వేడ్కుం 

గూర్చ బే తెంది.మై) జడిగాం జుగ్కలతూపు లేయ 

పారి ౨ ఆ రోక. 

గేడిగాడ్ను. ద్య. వి. (జేజిగాగాడ్పు) 

వాయం వ్రు గట్టిగా వినరుగాలి. (బ్రో 

జేడీగొను. ద్వ అ (క్కి. (జడిశాకొను) 1. అకతిశ 
మామ్మ రించు. “చ...మాయుడ నని 

శంబు6 బెన్నగయు నీనును రోషము శెమ్మనం 
బులో, జడీగొని యుండు, , +” నృకిం. ౨ఆ 
౧క౫ “సీ నగవు చెక్కుల నుండ దగువజ్ర తా 
టంకచామికరద్యుతుల్. జడీగొనంగ.” గంధ 

(పృచండ 

యించు, 

23, జ శ 
© పెట్టు, ద్వం గేలి 

న 

జడి 

౧౮౭; 2. ఎడతెగకుండు, నిరంకరమగు. “చ 

జక్లీగొని సమ్మ దా న్రుకణశాలము లొల్కు_(గ రోము 

వార్షముల్ , బడిబడి మేనం చాదుకొన భక్రినివేశ 

కరంగితాత్తుండై ...పారి. 3. ఆ ౫. దశా, ౨, 
అ ౨౦౦; 8. ఎడముశేక యుండు, దట్టమగు. 

“ది. శాఖామృగేద్రుండు జడిగొన్న చాని, 

శాఖలలో డా! చతురుం డై యుుడె” రం, 

రా, నుం, ౨౪౭ పొం ౨౧ ఇం; ఓ నంమీథ 

విందు, గుంపుహూకు. “దిష్టి, జడీగొని నరు లెల్ల 

బుడేవుట్లవోవ.” బస. పు. ౭, ఆ. ౯౧౦ వం, 

జడిగొలుఫు, ద్వ, సః శ్రీ (జడిగొను ధా చే జడి 

గాొనంజే మలు. “*చ....నభోగతదివ్యులు పుష్ప 

వర్ష ముల్, జడినొలువన్ , ., 'వరావా. ౧౧, ఆ. 

౧౧౩౨. రూ. జీడిగొలు్పుం 

జేడివట్టు. ద్వ అ క్రి. (జడిగావట్టు) 1. మునురుపట్టు, 

(క్స్ ముయ్యేడు వాసరంబు లకాలవర్ష ౦బు జడి 

వట్టి కయ: బర్జన్యుం బని ది” వార. ౧, ఈ 

౧౦* “వ..,కునుమవర్ష ౦బులు విశువక జడివట్టి 

కురియ. వీర. 9, ఆ. ౧౦౫% 2 వట్టు పట్టు, 

“(దూకలతణము క. తఈడంబడక కప్పు లాడ్, 

జడివట్టక వరునుగాక సభ్యులు మెచ్చక్ , గడు 
న్రుక్కుక యెగ పెక్కక, నడుకక మాటాడవల 
యు నాగరకుం డై” సకలనీతినమ్మతేము. ఏ ౬ 

వి. జడివట్టుట. “గీ, అఖిలతృణల తాతరులిచ 
యంబుః జీడ, వట్టై నిట్టలంబుగ జడిపట్టుపొం టె 

వారి, శూ. ౭. ఆ. ౧౬౦ రూ. జడిపట్టు. 

జిజిపించేం. జే. స. క్రి" భయ పెట్టు. “ది. జాతిసీల 

పురంగు జడిపించుకురులు.” దష. వారశ్చ, టాం 
ఏ కరా, పం 

బాధ పెట్టు; కాల జేచమం 

చేయు. “ది. కర మ్య నిను. దాచి గానలె 

ననుచు, బరితావ “"మొందంగం బరివారించినను, 

ధర నా.డుకొల నీకు: దణలదా యనుచు, విడువక 

జడ్ వెట్ట విసీగి యట్టమమ, నొడంబడ్డలాగున 

నొకమాట వలి ప్రభుః ౨ ఏ౨. పొం 

బం, రూం జడి వెట్టు. “మ. అడుగ న్నిన్న వరంబు 

చేగమ' యవాల్యాజార విచ్చేయు నాకుడురా 

జార్గవిభూవణుండు వర మో నున్నాండు య హై 
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దృశు ల్బడుగుల్ వాంఛిశ మౌ సమర్థ లె వృథా 

లావృపృబంగంబులక్ , జడి పెట్టక బలి లేదు 

మిన్నక తవశ్చర్యా విరోధంబ ౧ గాన్ కాకీ ర, 

Xo. 

జేడియం. చే. అ. క్రి. ఓ. భయపడు, ఫీకిల్టు. “ది. 

జడిసీ యూ్యక యుండేె సాధ్వి కౌసల్య. కొడుకు 

'తెంప్రనకు మిక్కు_ట మైకవగల.” రం. రాః 

అయో, ౧౦౧ ఫొ. ౧౭. వం. “ఆ. అుశెన?క 

వెజచె నదరె దద్దజె దద్దజిఖ్లై జడీినెక నలం జల్లు 

భయ కుం చెంజె ననుట కాఖ్య. +౪” ఆం. భా. 

తృ ౯౨; 0, చలించు, కదలు; వడంకు (కీ 

పవన వేగ విశీర్ణ పొద ప్యాగృంబుల జడియ కుండ గల 

బట్టుసామజములు.” ఉ. వారి. ౪, ఆ, ౧౦౯. 

“డి. ముదితలయెఢడ నున్నమువివరు సం డైన్కజడి 

యక యొట్లుండుః: జర్చింప వహ్ని,క డ నున్న 

యావెన్న కరగం శీఫంండు ”” ది. చరమ ౨, ఆ 

౬3. పొ. (మనళ్చాంచల్యము నొందక అని 

భావము). “సీ, చనులవ(వే (సన జడియు 
కొను” కాళ. ౧, ఆ ౪౭; 3. ఇదరివడు, 

లం *వ..*వొక్తికంబులు జడియం బయో 

ధకంబు లంటుచుక్, ,.” వను. ౨, ఆ, ౧౪౦; 

డీ. తోల:గ, తొలంగిపోవు, “క ,. ల 

చెనుకకుకొ, జడీసెం గబళింవనొల్డక . లల" భారం 

శాం. 3, ఆ, ౫౦౮; ర్. దట్ట మగు, “సీ, జవ్వాది 
వాసన్ జకీయంగ నుడియంగ సారంగధరు(డని 

చేర బోవు,” సా. ఏ. ఆ ౨౩౮) 6. సుక్కు. 

“చ పడమటి గాలివెట్ట నొక పారియంం గ్రోలమి 

జడినిన చిల్వగంపు శొక సారియం 

మీంగమి సొమకిల్లి న్రూ,న్పడినగుతాని నొల్లని 

దణాయనికిన్ =... శుక. క అ కరర (శర పా) 
గ్ర మ్రోగు, ధ్యనిచేయు. “చ. సొలసి తటిల్ల 

తాంగ్ జిగిదూపువెలంంగులచేం గలధ్వనుల్ , గల 

కంఠులకొ గదిమి గాటపుచెమ్మి నటింప వాంస 

కంబులు జడియక్, , , ఆరి? జారుభున,వ్ర తిపీర 
చెంకకున్.” వను, 3, ఆ. ౬౭; ర, వర్తించు. షక. 

విగినె తొల్టీటిడళములు విరులంజడి సె.” ఆమం. ౫్వే 

ఆ. ౧౩౦. న, శ్రీ 1. తొలణించు. గీ, ,నంద 

నులం దాము గనంగ చే బేరం ,తివోరజనులం 

వక్క కలితులె పౌరులను నెడ గలంగజడియ.” 

Kar 
రనంబుళి, 

వేటు 

భాగం ౧౦ నం. ట్, ౬౭. “చ, చెక్కుల 

సారిన చూూారి రి కుంతలా,, వళి నగళంబుగా జడిసి 

వాడిన నెజ్జలమాంి ప్రావిరుల్ , తొల జబ బ్రిభౌక 

క తో న బురికబరిచారి కాక్యతిన్, స 

పొంగు. ౧, ఆ. ౧౧౯. కారీ. ఈ, ఆ, ౨౯౪. 

వృబోథ ౨అఆ.౨౯; 2. తుకున్నంత మైన 'దొ 

లంగ 'ధాతువునకు అశు సృయు క్రమై డ్రేరణార్థ 

మునిచ్చుకు. “క. కొరనపలియనుజన్సుల్క దూర 
మునక విశిఖనివాతిం దొలంగ జడియంచున్.” 
భార. విరా. ౫. ఆ. 3౯౭.(శ. ర“వ + = ఇతి 

హోసంబుతాక్పర్యం బు నునంబునం బట్టుకొలిపి 

యా ఫుట్టినకలంక ) దొలంగ జడిసి శమంబున 

నుఖివి గమ, ..- భారం ఆను, ఈల; శి. నివా 

రించ్చు ఆడ్డగించు, “క్ల, విరవున ధృష్టద్యుమ్నుని, 

శరనికరం బెల్ల. బలకదిడియుంచు: గిరణ, స్ఫుర 

ణాలిఖీమణంటై, కరవాలము మెజియం జ్నిక్ర 

గతులం గవసెన్.”” భార. భీవ్య, ౨: తడ, 

ఢీ, త్రిప్పు భ్రమింపంచే న. “స్రగ్ధర: గాండీన 
జ్య్యారనం లీ మం Pace గృమినం 

ఫీముంచావో,దండం చేషారి శుంభద్దద జడియుచు 

దోంచినకొ, , .చొకండం బో 

కుడ గౌరప్యులకు వశ మె చిట్టుల్కి నకార్శిల్ష 

కుండన్.” భార. ఉద్యో. ౧,౪౨3.93; ర్. కొట్టు, 

“వ,,,వేఘు)బుల మొక్తుచు ముసలంబుల మో. 

దుచు ముద్దరంబులం జడి యం చు మః స్టివలయం 

బుల ఘట్టించుదు ,.*” భాగం రా స్య_ం, 33%¥. 

రొద్రంబుగాం 

కినాన దే, ని. (జడిశివాను దట్టమైనవాని 
గ్, కారుమబ్బులం జడివాన గడంగి కురియు, 

విది నంవఆజ కోంతుల్నపైరి గురసె” అచ్చ. యు 

3౨౩. “ద్వి, క్రొవ్విరిజడివాన కుంభినిం నరినె.” 
రం. రా. చాల. ౫౧ పొ. ౧౬ వం, అచ్చ. నుం 

౧.౨౯ 

జేడుపు. దే. వి భయము. “సీ. కల్పడింపు కలకు తల్డ 

డము కలరు జళుకు జంకిన జంకు జడుపు,, ల 
ఉదిల యటన నధృతి యగు,.+”ఆం. భా వ్ర, 

౧౨౩౨. “సీం శీచైన్లవులం న ంచిరా తిదమణిం 
జ్ 5 దుడివింకు రన్నట్టిజడుపు మాని.” వైజ. 3, అం 

అ 



జడ్డ 
జీడ్డు వై. వి. కీడు, కష్టము, బాధ, “ఊ,,,అవ 

సానపువేళల దండభథారువే, జడ్డలెకాని మేలు 

కొనసాగ దయో తలఫోసి చూచినకొ, బిడ్డలు 

లేనిచానికి,, వి. ఫు ౫ ఆ. ౧౦౨. వి. (శ 

జడ్డ) వాల్గుతో కూడినవాల్లు. “క గురువులు 
నిడుదలం జ డ్డ,క్క-రముల బొట్టులపీటుందకడ 

నూందినయ,క్కరములు “6 4 కవిజ. సంజ్ఞా. ౧౩. 

“ఆ. ఓక వదములోన. బెప్కవిశ్యమములు, 

జరుగుచోట మొదట జడ్డ లున్న, నడుగు వెడలం 

దశళుక నందొక్టటియ కాని, యుండ దొకటి 

నదియు నొకట నిదియు.” అన్న 3, ఆ: ౧౧౧. 

అబ్బ, ౨, ఆ. 33౮ అం. భౌ, దిష. ౧రార 

జడ ర, డే. శ్రీః విలా. దుః కటాలున,, శీళ్ళుముగా. 

“క, బిడ్డండం మొక్కిన దల్జులు, జడ్డర నంక 
మున నునిచి చర్నులతుదిం బా, లొడ్డగిలం బ్రేమ 

భకమున, జడ్డువడం దడిపి రక్షీజలముల ననఫఘా.” 

భాగ ౧. న్యం. ౨౬౦. “కా జడ్డనం గావలివా 

రల, యొడ్డు గడచి. పురిటిసాల యొ్యున 

వెడలెన్ * భాగ. ౧౦ ఛూ ౧౪౦. 

జేడ్డి. దే. ఏ. నడుమ బరువును కట్టి ఇద్దణు మునుమ్యు లం 

మోసికొనిపోవుట కువయోగించు కౌడుగైా నక జ్ర. 
(శ్రా 

జైడ్డగము. వ్రై* ఏ. 1. విత్తనములు చల్లుటన్తై మూండు 
రంధ్రముల పొడిచి వెదగొ_ర్తిమి:ద నమళ్చెడు 
కిగుత, బీజా వావమున కవయోగంచుయం త విశే 

వమ్ము. “గీ. యం త్రిక నామభే యంబు జడ్డిగ 

మన విలసిల్లు చుండును గాలకంఠ.”” ఆం. భాం 

దర్ప ౨౩3; 2. కల, శిరన్సు. (మదము-ళశ్ల. ర 

wt అడ్డము వేోయినము తుల, జడ్డిగమంలం 

ద్రుంచె,,.”4. రా, ఏ, అ. ౨9౭. 

పడ్డ పెట్టె. ద్య. వి. (జడ్డి+ పెట్టె) జడ్జికి కట్టి పెద్ద 

(కా) 
జేడ్డియీంటే. ద్వ. వి. (జడ్జి ఈయ నడుమను పిడి 

గ౬యోం టే. (టాం 

జేడ్డు = జేద్దు. వై. విణ. జడము, తెలివి లేనిది. 
“శా చాలుం డెక్కడ బండి యెక్కడ నభో 

భాగంబు చెం శేడ్సడం, గాలం దన్నుట యొక్క 

జీల వకుచుల్ గల్లాడి రీజడ్డుంబ, 'లే_భేకం మిన 

జనం జేచ్చంబడునో ... "భాగ, ౧౦ స్కం.పూ, 

లా 81 
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౨5౭; వి, 1. జడను, ఆలనర, మాంద్యము. “ది. 

దుడ్డున వీంపు కంతులం గట్ట మోది, బడ్డు వాకినం 

గొల్వు చాలు నా కనుచు.” ద్వి వారిశ్చ. డొ 

౧౫౦౪ వం “గీ, జాణతనమునం జేరులజడ్డు 

విడిచి, నలువ యీాకొన్తు నొషం చేసీనా౭డు చేయడు.” 

భాగ రా నుర ౨౬౬ 2, కష్ట్రము, బాధ, 

కక్త దుడ్జెలు రొ కటు మసలిర్కి జక్ట్డున నున్నా 

రటంచు6 జనుచెంచి గురుం,డు . ..*'కువేల,౨,ఆ. 

రాగం “గీ చూండిపాండివిధంబులం చూవలేని, 

గొడ్డుటావైన వలవనిజడ్డు గాదెినా. పంచ. ౧, 

ఆ. ౫౧. వాూంస, ౧,ఆ ౨౧౯; 3. తగులము, అను 
బంధము. “ఉం ఏవర మేశుపావయుగ మెవ్వుడు 

కోరి భజించి జీర్చరుళ్, లోవలిబుద్ధితో నుభయ 
లోకములందుల జడ్డు: బాసి యే,తావరము లేక 

బ్రవ్గాగతిం చారు గతశ్రములై చరింతు నే, 
నాపరమేశు 'మ్రక్కె_.ద  నఘౌాఘనివృ త్తిదు 
భ ద్రకీ_ర్డిదున్ +” భాగం ౨ నస్యం, అం; ఓ. పార 

వశ్యము; 5. జోలి. “గ, బిడ్డ పావలంగని పెంచు 

జడ్డు లేక.” వాంసం ౧, అ. ౧౨౬ 

జీస్టుందనము. వైం వి. (జడ్డుాశతనము-స్వార్థ మున) 

మాంద్యము, జడ కము. “ఆ, నుతుల హీితుల 

విడిచి చుట్టాల విడిచి ంఏ్రిల్లాలి విడిచి బహుబ 

లాలి విడిచి రాజు సహృదయ మిడియె రాజీవన 

యను, ధనమం విడిచి జడ్డుదనము విడిచి” 
రం 9, స్కం. గీ ఏం 

జేడ్డువడు. వై. అం క్రి, (జడ్డుశావకు)ు 1. జదత 

నొందు అలనక నొందు, “ది. నుడివడ కెగురక 

సొలయక బడ్డ్కువడక వెన్సడక తప్పక జారు 

వేకు” పండితా. దీమొం ౬౧ పొ; జె పార 

వశ్యము నొందు. కక బిడ్డండు మ్రుక్కినం 

డల్జులం, జడ్డన నంకమఃల నునిచి చన్ను లతుదిం 

చాలాొడ్డగిలం శ్రేమభరమును జడ్డువడం దడిసి 
రక్నీ జలముల ననఘా మ్ భాగం ౧ స్క_౦* ౨౬౦. 

జేక, వై, ఏ.(క. జతె,త. నడై.)1, జంట, యుగ్మ్యము, 
“కీ  ,కొనగోటిజత లేడికొదమం బూని” వారం 
౫. ఆ. 0% 2. సామ్యము, తుల. “క. జకలేని 

వూపు గల్టుట్క, కతివలమైం బెల్లు రేగ యలజడి 
మోజు, న్వెత పెట్టుదువే యింక సీ బ్రతుకు బయ 

ల్లాను గాలిపయ్యరకుట్టా.* నీలా. 9, ఆ. ౨౯; 
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8, జట్టు, వక్షయు. “సీ, ఆజకతోడ 'ేకాంత 

మాడిలివి మాగుంపులో నీవుండం గూడ దనుచు.” 

కవల, ఏ, ఈ ౧౩౨ ఉం చెలిమి, మెలి. వ్యవః 

వానికిని నారును జక. విణ, నమానము సాటి. 

“సీ __గట్టులయొకిమానివట్టి జకయె.” నీలా. ౧౩ 
ఆ. ౫౨ “అ. ఈడు దినుసు సాటి యన దొర 

నరి జోడు, నవతు మాద్రి యూద్ది జక తరంబు, 

పురుడు నాగ నద్భశమున కిటి యాఖ్య ళాల 

ఆం. సం స్థా 3 క, 

జేకగట్టు. వ్ర. ఆ శ్రి" (జీ క+కట్టు) l. జోడుగట్లు' 

(వమ్యాదులు కవసాడు. (వ్యవ అపిట్టలు జత 

గట్టినపి; ర, గంపుగూడు, “క్క వారి చరితేంబులం 

రసని,ర్భరము లంగా జత లుగట్టి సౌడుదు రాతం, 

డరుదుగం బాడంగ నాడుదు,రురుతకరకర తాళసం 

భృతోన్య దగతులన్” వారి, రా, అ ౨౧+ 

జేకగాపిచే. వై. న క్రి, (జతనుషాకావించు 

చక్క_(కేయు, సరి చేయు. “మ, ,,యథార్హ్య తక 
మెలపునయ్యల్ నుమ లోక సికుర్, జతగా 

వించునముహామహుల్  నురభివుల్లా. * +, ”మల్డ భూ. 

నీలి. ౧౮౫ 

జేకహూడు. వై. అ కి 1. జతగా కూడు, 

జట్టుగా జేర్చడు- “గ్ల, ఇానవరుసలు పెంచు 

గంధర్యగాయ కుళను జకగూదునట్ల్టువకలము 

వారి! దశా ౧, అ. ౨౬ర; 2. కలియు, 

రమించు. “ద్వి. జలవత్యు లిచ్చట జతేగూకనట్లు, 

జలజాశ్నీ  నెన్నండు జతగూడువాండంో 

రం, రాం కిష్కిం ౧౯౮ పొ. ౧౫ వం; 

3. కలుగు, “ఊఉ. కొమలు తోశ లేక జక 
గూడెను నీకు వృహాఖ్య, యింద్ర,, , దశా. లి 

అ. కంకి; ఉ, స్నేహముచేయు, చెలిమి చేయు, 
(వ్యవ) ద ర్లార్గులతో జకనూడి వాయు పాడై 

పోయినాడు. ల కలియు, రసించు, 

“ద్వి. జలజాతే. చిన్న (డు జతగూడువడి” రం. 

రా, కీష్కిం. ౧౯౮ పొం ౧౫ వం. 

న 

జీకన. వై. ఏ. 1.(యత్న ము) “మ. జకనక్ దత్చురి 
జంభళ్గిన్నగరముక్ _ సాధింవంగాం గోరి యీ,క్సిక 

ముళ్ చేకుజ చెత్తుబల్ల కరథిబ్బీలో యన ని ౦ 

చున, చికళశ శో పలసౌకథజాలముల మై, *, 

చంద్రా. ౧. ఆంజ; 2. (ఎచ్చురించునపుడు ఉప 
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| యోగించుపదమ్శ చ అకులితభ కి బూర్య 

దిశయందు నన్నుగ్కహా యన్వధూటి దో, గుకు 

కను మిటం7గాం బసిండికుంచియ వైచుచుం 

గొలుక్ట సేయం. నంతతమును పహాూ_స్టకంకణరుణ 

త్యృరణక్వణనంబు లన్విభక్ , జకన పరాకు 

సామి యకశబ్దములాగున చెచ్చరింవన్ =” 

శ్రా. ౮) అ. ౨౩ ౦. (జకను-శ, ర పా రూ, 

జేకనము. [శర 

జేకనపడు. వై అ, క్రి. (జీకనషావడుు యర్నించు, 

జేతనము* కై వి. (నం యకనమ్ || యక్నము, 

“జ్ఞా జకనంబున నరము నంచితముగం గావించి 

శ్ర,శువిశేమంబుల చేవళలం దృప్తులం "జే చవి 

యతికిల్ఫిషకారి యందు రాగమజేదుల్ =” భార, 
శాం. ౧, ఆ. ౭౮; 2. ఉఊత్సావాము, ఉశావా 

శక్తి. “సీ. హోళి జకన నున నడరు ను క్నావాంబు 
అం భొం చ ౧౩౨౮ “సే మను వాడడీ 

జకనము మంతనం బశునట్షియవిమూండు శ కుల 

యాఖ్య లగుచు ఆం. భా, ద్వి, ౧౯౦; 83. 

జాగర్త “కీ ఇది జలోఛిరము సుమా జకనం 
బని వలచేకం బద్ధాతపలయ మిచ్చి” పార ౫, 
ఆ. ౬రా నిష. 3, ఆ. ౭౭. హరిశ్చ. ౫, ఆః 

౬విణ.కే.సిద్ధరు, నన్నద్ధము, “గీ, త లిరువిలంకాని 
వట్టపుదంతు లనయగ, జతన మె రంత దొమరి 

సాను లంకం” చెన్న. ౨, ఆ. ౨౦౭; 2. పదిలము 

నిరపాయ ము. “ఉ...వృసూతి కాలమైకం గద 

లంగ లేము జకనం బగచోటికి: బోని ల్లమే స 

నావంద ౧, ఆ, అలల; లె, చ్రేన్భము, మేలు. 

“చ, అతివలజాతి చేష్టికకళాన్పదమర్త విభేద వేది 
యె, జీనపుజవ్షనంబు డిగ జాజఅకమున్ని 

య'ేస్టభోగముల్ , ఎవృలిదివసంబు6 శేందకయొ 

౨.” అవా, 9, ఆ. ౭౭. (వ్రాతప్రతి. పాల 

జీరనా. వై. వి. జేకనము. (హెచ్చరించునపుడు ఉప 
యోపగించువదము ) “చ. గడెలు వదాటు చెల్లి 

ననంగా విని కట్టిక చారు మాత ౫న్నడ నవథారు 

చేవ జకణా యన గద్దియ డి యందలి, నిడి 

దల కంషి,,.” కుపల, ౨ ఆ. ౮౭. 

జేతను = జేకనమం. 

జైకనుపడు, వః ఆం శ్రీ నిరహాయ మంగా నుండు, 

వదిలముగా నుండు, “క. చదదునాలంగుజగ మాల్ద 
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దన్యయుచరంబున జననునడ'గ నశునుచుమవోకో. | జేతిగలు. ద్వ వి, బం (జతచే తీ లు) కళడికీః 

విభుః వొక హూననగామిని యందరంబున చెల్లడ 9% 

రయం గౌ నహా త్రా.” వారి. పూ. ర, ౫ 

జేకనువటుచే. వై. స. క్రి. (జేకశువడు థా. ప్రే! 
విలపబుచు, “గీ. బలము లన్నియు విడియుగం 
బనిచి జతను, వలీది వృిశ్ళమిం చినం బదవడి 

నృపాలంం డఖిల భూపాలవరులం బ్రీయంబు 

తోడంబిలి చి యు తావావి భవగాంఫీర్య మెన్” 

వరి. ఉం. ఆ. రాగ; డి. సిదముచేయు, సీ. 
కుంరుమంబురనంబు గోనజవాష్టజియుం రతనాల 

గిన్నెల జతనువణీ చి.” శశాం. 3, ఆ ౫. 

(శర పాం 

జేకవడు. వై.అ. (క్రి. 1. కూడు, కలియం.“సీ. మనను 
Xల్లిన బుద్ధియును దకేం,ది యములు( బ్రాణాదు 

లును జతవడి వసించు.” సీతారా. ఏ.ఆ. ౬౪; 2. 

చేహరు లభించు. “క కృత సంకల్పు(డ నైనను, 

జకవడవేర ఇవీ మోకతపామ్రాజ్యంబుల్ 

అధ్యా. ఉం .౨ళ౬ పొ; శ. సరివడు, అనుకూల 

మగని. (శం రం 

జేరవలుమే. వై. స (క్రి. (జేీకవడు ధా. చే) జత 
వడంజేయు. (శ ర) 

పకవచ్చు. వై. అం క" సమానమగు, ఈ డగు, 

కీ జకవచ్చు ననవచ్చు జంభారికాంకకు భువ 

మై కవిఖ్యాత భోగకలన,ను.. *”జాన్నానీ. ప్రి, 

౧ ఆ ౭.9: 

జేరి. దే. ఏ. (సం యలిక క త. జతి lL 

(నంగ ౧. గీత భేదము, “ద్వి, జతిగీకములమోిందం 

జప్పట లిడుచు నలిళయ శీవభ కి చాడేకు 
వారు” బస పు, ౧. ౫8 3 బం, పండితా. వర్వం 

ఏ౫ పొ 2, నాట్యయోగ్యశబ్దసంతతి. “సీ, ,, 
నాట్యయోగ్య, శబ్దసంతలి-పీరం జను జతు లం 

చన,.ఆం, భా. వ్ర ౧౨౦. “స్కీ జతియెత్తి 
కోలంచే జతగన్నపొదలిక తీరుమానముచోటి 

శేటఫాలపు.” బన. *,ఆ. 86; 3. గానయోగ్య 

శబ్దసంకతి. “క మొరడులు చిగిరంించంగతాల్ , 

తెరల జిత్తరువుబొన్ను తెగం దల లూం:వకా, 

తెజపలతలమానిక మే,డ్పెఆం బొడుచు వీణా 

జరిం బలిశించెన్=' చెన్న. ౨; అ, 4౨92. 

నట్టుటతైై ఎద్దుల"మె కు కగిశింెడు ఐట్టెడలు, 

కాండివలుపులం, (శ * ఆత్ర 

జేత్తిగ ఆ జేడ్డిషయు. దే. వి. విత్తనన లం చల్డుటరై 
మూండురంధి)ములు. పొడిచి వెదగొ ర్తిసోంద 
నమ్చెడికిడుక, బీజావావమున కుపయోగించు 
యంత విశేషము, (శ. ర 

జేర్తు. చే. విణ, (క. జత్తు = సామ్యము) సమానము, 
“age జత్తులం గురిజగ్రూనలు మెడం గట్టి,మక్త 

గజంబులమదమంమె నలంది.”” నవ. ౧,౪ఆ. ర౬ పు. 

౧ వం. (వ్రాత ప్రలి. పొ) ఏ. గమి, నమూ 

హాము, జట్టు. “రం చిత్తజుండు వింటం దూపుం, 

జ త్రాయకవటి ది చిక్తజల్లుగ 'జేసెన్” వివ్రం 
3, ఆ ౮౬ 

జేద్దు. జే. వి. = జేడ్డు క్షే, పారవశ్యము, ( కూ. జద్దు 

వడు) 8. కఠినహృుదయక్వము; దయలేమి. (శ. 
రు జా 

జేద్దువడు. చే. ఆ. క్రి. = జేష్టువడు. (జద్దు4వడు) 
(ఆనందాదులచే) వరవశత నొందు. “నే. జోళ 

మై యప్పరసన్సుదతీకదంబంబునింగిమి(ద౭ బ్ర వో 
దన్ఫ త్తమాడ, , గీ. జద్దువడి యుండె నొక కొంత 
ప్రొద్దు వేడ్క, నవపయనంబులు గరుచాల్ప నచ్యు 

తుండు (పృలయజిలనిధి కన నయ 

మారి దంస్థ్రాంకురం బున నుద్ధరించి.” శివరాం 

౧. ఆ. ౬ర. 

జేనమః వై. వి (నం. శణమ్, క తే సణంబు 

నార తీయంట కుషయోగించు ఒకవిధమైన చెరు. 
“ది. జనము గలంగిరాజనము నలం.” విసు. 

ఛా. ౩3. (శ. ర) రూ. జేనుము. 

జేనుకు ఇ బజేంకు, బే, అ. శ్రీ" వెజచు భయవడుం 

“కీ ఎనుఫోతు వానకు జనుకునా ౦000 ఒతెన వెల 

హెచ్చు గలేజి వెజచుంగాక.” వేణం ౨కే. 

జేర్న. దే. ఏ. భూజంబువు, జీల నీరేడు. (శ. ర.) 
జేర్నండు. చే. వం (క, జన్న్ర) అశ్వవిశేవము. గజ 

ములకు పెట్టుకొనిడు పేర్లలో నొకటి, 

జైన్న పుంగావరి. ద్వ వి యజ్ఞము రక్రీంచిన నాయడు, 
(శ్రీరౌముండు. “గ. క్రడలియెకిమోం డద గెలిచిన 

గరువమూని, యిపుడు జన్నంపు:గవరి చెదురం 

దివికి” అచ్చు యు, కల 
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జీన్నపుగాటిదొర. ద్వ, వి. జేలల్పు) దేవత. «A, 

వీట: గలిగినరాల డెంపుబో(టులెల్ల, గూటువలు 

గూడి జన్న ంపుయనాటి దొరల, మాటకయి మేను 

ఫూనిన మేటి కే జేటగాం జాచుకోర్కి. 

నచ్చోటం శేరి” నీలా. 3, ఆ, ౫౧. 

జిర్నపు జోక్యం వై, వి (జన్నముగాచుక్క-) మఘౌ 

నక్షత్రము, (శ, ర 

జేన్న పుందీరడి.వె వై.ఏ.(జన్న మా తిండి ఎక్స్ తుభుజాండు. 

చేల్చు, చేవవం “కీ, అపుడె బన్నేపుదిండిరా 

యండు సేలం "లచ్చ. బాల, ౧౪౬. (జన్నఫు! 

దిండిరాయండు=ఇం ద్రుండు. ) 

జేన్న పుంబంది. డ్వ వి. (జన్నముశావంది ) యజ్ఞ 

వరానాము. అదివరావాను, “దండకము ,., 

బంగారపుంగంటి శే ది, ది మరిం జన్న పుంబందివై 
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వంది వైళంబ చాల్లామ్మునం ద్రమవా... 

అచ్చం యం, దిజఒ౧ం 

జేన్నపుంబగవాండు జ జేన్నపువేటంశాడు., ద్వ, వి, 

(జన్నముగాపగవాండు). “సీ, జక్కులదొర చేసి 
జన్న ంపులగచాయడు ,. సాం. ని, దేవ. ౨. 

జైన్న పుగొంగ. ద్వ వి, (జన్నముగాగొంగు) శతు 

ధ్వంసీ శివుడు, (శః ర) 
జేన్నపుటొప్టే, వై వి, (జన్నముష్తాజిజ్జ) బులత్వి 

జూడు. (శ, రు) 

జేన్నపుబాచండు, వై. వీ (జన్నము శ బాండు.) 

సోమయాజి, “ఉ, పుట్టకుం బట్టి యై పకుచు 
బోంటికిం బుట్టు చున ర్తి వాత్తివేంబట్టంగ శెండుగా 

నుడులు జల్క_ంగ జన్నపుబొందం టై కగక్,జుట్టడి 

దంబు జే జేచెయి సొములం7ాం జదువుల్ ఘటిం 

పుచుక్, బిట్టు నీద్ధులా నుక విబ్బందముల న ది 

నెంచి 'మ్రైక్కెదన్ ఎ ఊఉ. వాంళ్చ, ౧) ఆ ౯ 

(ఇట జన్నపుచాయడు అనంగా తిక్కనసోమ 

యాజి అని తాత్సర్యము.) 

జేన్న పువిందు. ద్ద. వి, (2న్నము=విందు) = జన్న పు 

దిండి వేల. “ఉం జర్నపువిందునుందరులం 

జారణవారణరాజయానలకొ, గన్నది శాచాదీని 

"మెయిశ్తై పులు వైపులుచూడ 'మెచ్చటన్,..” 

శశాం. 3, ఈ ౫౧. 

జైన్న పువేటకా(దు., ద్టఃవి, శిపుండుం “కీ వినపుమేం 

కరి జన్నపువేంటకా(డు, ,,” అం, నం, దేవః ఇ 
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జేన్న ము! చె. టెం (సం. యుద కః ప్రా జ్ఞ, గ 

జన్నవు-) క్రతువు, యజ్ఞము. “క వఏలుకు, 
జననల్ల భీ పుషమి నడఖ్రు జన్ననుం లెలపుక్ 

భార శాం, ౧- ౭౩౨. (రీ స,+.దెన్న మనంగ 

యజ ను వెంంగు.”' ఆం, ది 2 జ టి రా, (= ౧౯౧. 

ఇ తా 

జేన్నసాల, వై, వి. (నం. యజ్ఞ కాలా యజ శాల. 

“క... ఫాల్కొఖిలవిలో చనదవాన, జ్వాలల మును 
దక్షుజిన్నసాలను గాల్చెన్.” శివ. సొ. 30౨, 

జేర్ని. వై వి. (సం, నన్ని సాతః) సన్ని పాతరోగమః, 

“రి జన్ని రోగికి బక్టజాన్ను వెసినయట్లు పిల్లి 

ఇిత్తిని వెన్న పెట్టినట్లు.” 

ద్వి. ౧౨౫. 

వేణు. 32౭. ఆం, గ, 

జేర్ని గట్టు. ద్వ వి, (జన్నిదముగాకట్టుఎ యజ్ఞోఎవీ 

తము ధఏంచినవాండు. 1. ట్రావ్నాణుండు. (జన్నియ 

+ కట్టు యజ్ఞార్హ్యను లై న నియమకం నడపు 

వో ను-ధ్రావాణుండు )' (శర శ్రీ = చేల వేల్చులు 

.. జన్నినట్టులు. ++ సాగ బ్రావణంలకు నామ 

ల. +” సాం, వి, మాన. ౨+ స జర్నీ గట్లకు 

బట్టకు చెన్న రాని, సెండికట్నంబులొనయి, +౪” 
సీఖా. ఏ, ఆ. ౮౮ 2. ది వాదేవుండు. ము. 

చదువుల వేలుపు జన్ని గట్లు.” ఆం. నం. దేవః రా 

జేర్నిగొను. వై. అ. క్రి* (జన్నిగాకొనుఎ) సన్ని సార 

రోగపీడితుండగు. దష, చంక లడంచికొంచు 

శంకరుం బొగడు,చును నుర్కుచును ర్ట 

చూచుచు జల్ని,గొనుచు గంతులం వేయంంచును 
* వండితా. పర్వ. 38౧. పు. 

జేక్నిదము. వె. వి (ను. యజ్ఞోవవీక న్. క. జన్ని 

వారు యజ్ఞ సూత్రము, “క, జన్నిదము ళిఖయం 

"వెలిగా, ఇెన్నిసుకర్మ్మ ములం చేసె చేనియం విప్రం, 

డున్నతి కెక్క_డు గావున, జన్ని దముల తెజ/గు 

వినుడు సవిశేవషముగన్.”' విజ్లా, అభా, ౨5 

“కీ జన్నిదంబులు కాలినంశెలల్రై వడ్డందెగం 

దన్ని మిన్నక లికుగుచారు. ఊం వారి. ౧ 

“మ వదియార్వ న్నె పసిండినల్క_ లనూ 

లక భాసిల్లు ముత్యాలజృిన్నిదముల్. రత్న 

మయాత్షతంబులు..*” హర, ర. ఆ రం. ఆం 

భె. ద్వి ౧౭౬+ రూ, భేందియనుం బేంచెముం 

ప్లేన్నియం దే. వి. (నం. యజ్జియమ్. ప్రా జజ్ఞోం) 

1. జేనతాళార్ననియమము, “గీ, ,, చేవతాశార్య 

౧౦0.9. 



జేర్ని యవట్టు. ద్య 

జేచ్ని. వై. వి, జీన్నియకు-రూ పాంతరము. జేవతా 

జేన్ని 1199 పేబ్బు 

నియను, సంజ్ఞ గాం బల్కంబడుజన్నె జన్నియ జేబర. వై. వి. l. రెమ్మ; ఉవశాఖః “సీ, చివ్వు చివ 

యని ఆరో భా. ద్వి ౧౭6; 2. వ్రతము 
“కం శ్రొన్ననంబోండిరొా దిటు మగు, త 
౫ కొని మెటుంగుజవ్వన మెల్లక్ , మిన్నక 
కోనం గాచిన, వెన్నెలగా. చేయం దగుచి 

-వేజీండి నగుచున్.” అచ్చ. సుం, కరా 3. చేవ 

తాదుల ను్జేశించి య'ఖేచ్భముగా విడిచిన ఆవు 
"లేక యెద్దు. “గ, గంధలోభానుబంధిపువుంధ య 

ముల, రషుంశ్చతుల వే ఘణి లన ఆంకే లిడుచు, 

విషమశరుపీర జన్నియ వశీ రనణగం గొన్ని 

చరియించు నవ్వీటం గోడెగాడ్ను.” కవిక ౧, 

అ. ౧౫% 4. చేవతాదుల నుద్దేశించి యెత్తి 

యంంచినవస్తువు* (శ. ర) 

సః క్రి. (జన్నియగాపట్టు) మాం 
దుకట్టు. “ఊఉ కన్నియంగాని చేతొకతెం గాను 

మనోవారరూవ నీకు నే, జన్నియవట్టి యుంటి 

చెలజవ్య్వన మంతయం చేటిదాయక,.,”” విజి వి 

౧, ఆ. ౯ 

జేన్నియవిడుచు. ద్వ. నః క్రి. (జన్నియశావిడుచు, 

ఆంబోతుగా విడుచు, “క. జన్నములు సేయం 

చెడ బ,కాష్టన్నంబులు గుడుచు చుండు నధివతి 

నిన్నుక్, జన్ని యవిడిశె రణముకణి, మిన్నక 

కినుకపడక చనుమి గృవామునకున్”” భార. 
విరా, ర ఆఅ ౨గ౧౮ో* 

దులనుద్దేశించి యభేచృముగా విడిచిన అవు లేక 

ఎద్దు, “గ, అతివ తొల్లింటిపుట్టువునందు నొక్క 

మానివేలిమిజెన్ని వ్రైవమున్ననా(డు, నామధుర 

చేణంనాదంబున వుది గర(గి తొరంగం చేసితి 

నన్నీ గదుగ్గరనము.' పాండు. ర, త. ౦౯౨. 

( వేలిమిజన్నెి=జనోమ ధనువు. 

జ్రేన్నెవిడుచు. ద్వ. స క్రి" యథేచ్భముగా ననుభే 

వింవనిచ్చు. “క. తిన్నని ప్రాయము వానికి, జెన్ని 

విడిచి యన్నెలంత చక్కునిపరు చే, మన్నా రౌ 

వన్నా పో నన్నా యను. గాని యోం0 యన 

చెం _తైనన్”” శుక. ౨ ౮. ౨౦౬. 

జేప్తి హిం వి సొత్తునుబలవంతముగా వట్టుకొనుట. 

రూ, జ్లేపు. 
welt 

మల్లె జబ, పన నపశాఖ భెలంగు..,. అం. 

భాంద్వి, 8. 2, (నం. ఖపురఫ్రి ఫో.కవట్ట రబ్ 

“పోయకమోంయదిగారి అని శ. ర్ఫ 

జే వరుళొనుం దే, న ey మింగు. (బ్ర) 

శోబురుజేంగి(గీ) చే. ఏ. (హిం జఫర్ జంగ్) ఓక 

దినున ఫినంగి, అన్ని ప్ర చ పారణము, “గీ జబురు 

జంగులం పెనంచి చి ట్రుబుక జేయ.” రంగా, 3 

ఆ. ౮౯. కళొ* ౮ షః 2౭3. ‘A, = +సుర్క క్రోవి 

కీకంగి బాణము గుంటి క్రోవి జబురుజంగ తుపాకీ 

జజూ యనంగ, వెలయంం నన్ని ద పారణా ఖ్యలం 

మహేశ.” ఆం. భౌ ద్వి ౨౧౮ 

జేబ్బ. వై. ని. 1. భుజము. “రగడ, హె చ్నామోణిన 

మంచి జబ్బలయెజఅచి, బోనపుబంటుం చేజీ ది.” 

అచ్చ. యం౫.*౬రి ఆం. భె దిష్జి*౧ 3౮+ 2. తుంటి, 

తొడవెలిమాంది భాగము. (జా) “సి “కీ కొండ 
చాల్నణుకు లంగుళులం బట్టుచు జబ్బ లంటం గు 

ట్రిడ వెష్టా నరయంవారు. 5 ఆమా. ౬. ఆ ర 

(ఫా లే వర్డ్ నమః.) (క్రీ విష్పుజబ్బలశా ట్లు ళు 

వ్ర ట్టుతోంశలు గురువ ర్తలాండముళ్ కొద్ది 

చెవ్రలు,” చ్రబంధ ౧9౨. 

జబ్బు. జే మి 1. వ్యాధి రోగము. (వ్యవ.) 

వా(డు జబ్బుచేత నెలదినములనుండి ం౫ల్లుపదల 

కన్నాడు; 2. జడిమ, మాంద్యము. క్త నీబ్బ 

రప్పుంగలికి చూపులు జళ్బీంచుక "లేనియొడలం 

సన్న ఫునడుముక , మబ్బుకురు లంబ్బుకుచములం, 

బిబ్బీలకుం గక కలవె పృథివీస్టలి సై. ౨ వీధి 99; 

3. చైథిల్యము, సడల, “స్కీ క్రా,సిలించిన 
గౌయలించుట 'యురకంచెక్కున 

మోము లుంచుకొనుటలి దశా. ౭, అ, ౭౦. “సీ, 
మననుకక్కుఆితి మెల్లన లేచి చేశతులంగాంతుని 

జబ్బుగా 6 శాోగిలించు. నును. 9, అ ద౨5ిం 

డీ. డార్భల్యము, అసమర్ధత “మ, ,ఆక్కుల 
శాంశారకుఠతారకం దనయుం డక్ భూరి GR 

గ ఎకి జూచి ఘ్రూూస్గలల్ hse గొట్టనట్టయిన 

నాజ్ఞ్యల్ జబ్బు చా!కు౯ా బంం: న్ =” సం లి ఆం 

౨౪౦. విణ. 1. ఆన్యస్థము, చ్యాధితము రోగ 

గ త్రము (వ్యవ వాదు జబ్బుగా నున్నాడు. 

చోనిది వట్టి జబ్బుశరీరము; 2 ఆలనమ్ము 

జబ్బు nC 



వందము, ఉదా: బిబ్బునడ క. 3. శదృము, 

సీచము; శౌడ్డది, ఉదా: జబ్బుకగ, జబ్బుకావ్యము 

sii 

జేర్చిచే యం. జీ స (హై (జబ్బుషూ చేయు.) నతు 

“ద్వి. భూకసంఘ్థకు లయుబ్బులు జబ్బు చప: 

ద్వి వారిశ్చ- పూ. ౧౨౮౧. వం. అ ల 

నంభవించు, రోగము వచ్చు. 

జేబ్బువడు. డే. ఆః కీ * (జెబ్బు*వడు 1. నుండ 

మగు. (శ. ర); 3, నివృలమగు. “క, గొబ్బున 

గొబ్బున( జేరి, నచ్చిన వో దువులం జేనకిమూడి: 

వెనకుల్ , జబ్బువడుం, . =” కరు, ౧, ఆ* ౧౮౧; 

3. నిరుత్సావానుగు, డీలువడు. 

కదుపు నిబ్బరంజుగం బట్టంగ నబ్బకున్న, జబ్బు 

వడియందయిను గడునబ్బురనుగ, చొబ్బలిడు 

కొందు చాటి ప్రోలిదరికి, '' కలా ౨ ఆఅ ౬౬; 

ఢీ, చెడు, “దష. కడు జబర్బపడు(జామ్ము కార్భంబం 

"లెల్ల నిదుము లంతంతకు శిడవక పొడవు” ద్వి. 

త, సా, ౨ ఆ ౨౯ పురవం లీ. వ్యాధి 

వీశికుడగు. ఊదా: వాండు జబ్బుపడి మూడు 

నెల లయినను చేజుకొన'లేదు* 

జీవ, హీం. వి, మొత్తము, రాబడి. దాః జీనూం 

జీమట = జేంటా వై. ఏ. (కవ జకం శ. ఈ ట్రా) 
చశేనటపౌంతం వై, పి, (జమటగాపాంత) డస చేత 

నుంచుకొనునవ్వడు దానిగోట్టు గ్రుచ్చుకో కండ 

వేసికొనిడునుడతగుడ్డ. (క. ర. ప్రాం 

జేనులి. వై. విణ. (నం. యమళీక్, ప్రా జమళగం 

శం జవళి) జంట మైనది; ఇమ్నడియైనది. 

శా, లీల న్మృధ్యమనాడి నాజమలిగాలిం జొన్న 

లా వెక్కి. యుత్కీ_లం'బై. యెగం్రాతి చిద్దనన 

సీథిం జెంది...” పి శకుం ౨ ఆ. ౧౦౪. (మ 
లిగాలి ఇ ప్రాణాపాన చ యంవులం.) (తాగక 

శారమునకు అోవమును కన్నట్టుచున్నది. “చ, .. 
వసీరడిగిండియుం, బగడపుంగోళ్ళ మంచము జము 
ల్పజపున్,..” యయా. ౫, ఆ. ౧౨ ద్వి, 
వరమ, 3, అ. ౨౨౧ పు) దూ, జమిలి. ఏ. |. స్తీ 
సురువులజంట్క శవం “కీ వోయి బోడు, జంట 

జనుళి కవ దంట యవుడ యన ద్వంద్వ మై వరయ 

"ఆం. భా, ద్వి, ౧౦౦; 2. శకెట్టియగ 

క్ష్ ,=+ఆగ్గిబ్బ 

దూరము. “క. యోజనకోటిద్వయమిక,మై జన 

అోకంబు మోద నగుం దది 6గసణం బొల 

1200 కమా 

తపో తోకం ,''బౌబజమిలిక సత్యలోక మళభినులి, 

గాంచుక్.” (శ్రీరంం మా. ౧ ఆ. ౧౦౯. (ఆజ 

మిలిక=దాొనికి రెట్టింపుదూరమున.) జమిలిశాల్క 

లతొడవులసామి = నానభూపణుండు, ళివు'డు, 

“గీ మగువ నీ నిట్టి వగల వేం చొగలం దగు, జమిలి 

నాల్కల తొడవులసామి యిపుడు, కనికరము 

దప్పెం గాంబోలుం గాక కోశం, లెజుచిదిండుల 

గెలుచుట యెందు గలదె.” అచ్చం యు, ౮౬౦. 

జమిలిమాటలం ఇ నల్తిమాటలం, ( బ్రా 

జేమలించే. వై. న శ శెట్టించు, దాసుణీకరించు. 

(శ ర. అః శ్ న కి యగు ద్విగుణమన, 

అతిశం౦ం౦చుం చా న 

జేములిక. వై, ని. Ge యనుళికా) చర ర్మ వాద్యవిశే 

మము (శర శ్రా ) “సీ. జమళిగ యం చన 
యనుళిక విలసిల్లు...” ఆం. భె, ద్రం ౧౨౮ 

రూ. జమళిగ. జేమిడిక. “గీ. వచ్చి జకుళిగ 
వాయించి,..””” శుక, ౨, ఆ. రర “వు, 

ఒంటికంటియురు ను వంబ జమిడిక తప్పెట గిడివిడి 

తుడుము చక్కి చుయ్యంకియును , + ౪” వహూంసః 3, 

ఆ. 9౯ 

జీమలిమండెంగ. ద్వ, వ ఫౌరలఫ్రూర్కీ భత్యవిశే 

వము. “సీ. గజ్జూగాం ఇాంచిననో శీరపూరంబు 

జనులిమం డెంగల మెం జల్లి చల్లి. జివ ఒర 

౧౨౦. 

Ass ద్వ వి. (జమలిశేమూయడు? 

కొలు.) షట్పదము, తుమ్మెద. “సీ, ఉద్దలి జమలి 

ముక్కా లిచారులం మ్రోయ, స రసిక. క ఈ, 

౯ర. (శ. రే పాం 

జమా హిం. వీ. (హొం. జమా ఆయము రాబడి 
(శ. ర రూ* జమ, 

| శ్ఞిమాఖరుమేలు. హిం, వి, బి. (హిం జమాఖర్స్= 

(క్రొ. మిశ్ర) ఆయవ్యయములు. చంక; కన 
చంద ద్రదీధిరేలనం డక కి జమాఖరుచు ల్లణించి ౧0) 

తనుకోని కాల మక ్గణకుండచ్వుడు 'వీర్ని లిఖించి 
నట్టియా,దినవహి లెక్క చా లన "జెల్విగం 

జాక్కలం వ్వ న త్తతిన్ వంన ౧, లః 

౧౮౫. 

జేమాబంది. హీం. వి (హిం. జమాబంది ) వన్ను 

ఏర్పాటుచేయుట. (శ. ర రూ. సా 
Ha arden వనంగము. _. నరకారు 



జివీరాం౦ం 1201 జేము 

Xల జమాబందీవి చారం పు(జొ,బ్వున దన్నిమ్యశి 

యుల, +, అద్యంతముక 'ఉల్పినన్*ీ రంగా. ౨, 

ఆ. గొ, ౨౭. 

మాందారి., హీం, ఏ. (హీం, జమోన్దారీ) జషోం 

దారు, క్రింద నుండుభూమి. (శ. ర.) 

మోందారు. హీం, ఏ. (హిం. జమీందార్ రాజు 

నకు సిన్తుకట్టు నొకయధికారి. “డా. కారుణికత్న 

మేర్పడ శ్రీ) కాకులపుంనర కారులో జమోం,దాొ 

రులరామరాజు వనుధావలయేశ్వరముఖ్యులక్ 

ముదం చాడ బిల్వం బంపుమం, 4” రంగా 

౧ ఈ ౧౫౧. 

సీంగపుమి త్తి నాచేతిక ర్తి.” రానూ, లీ ఆ. లర 

రూ. జము దాడి, 

జేముదాళి = జేముదాడి. (నిడు హైనకిడి గలక త్తి, 
బాయ) సీ, తలగుడ్డ నొడు కింత దన్నీంచి 

వేంచ్చి కడిశేల జముదాళికొలంది బొడిచి” 

రొ విం 3, ఆ. ౬౭. 

జైయుదెస. "వై. వి, దక్షిణదిక్కు. “చ. జముబెస 
వెండికొండ ఘనాల మగ స్యధ కాక జాలలా, 

మను ,*.,నటునాథు:డు కావలికాండు తన వా) 

_త్త్వేము6 గొనియాడంగా వారికి తామవాజీవుల 

శన శక్యమే.” కాళ. ౧, ఆ. ఇప 

మీను. హిం. వి* (హొం. జమీన్) భూమి. (శర) | జ్రిమున. వై వి, (నం యమునా యమురానదిః 
మిడి ఇ జేమిలి* శ. కొమరు దళుఫొ త్త ననయంబు జమున సఫొంక, 
| మిలి = జేములి. “మెలల ,*, రజా. దడ అ, రగా. 

జమునతోంబుటు = జకుననె పోడు, దః ది, అ ము 
ముందు. వై వి (నం యమః. ప్రాం జిమో “గీ! ముండు (శర) 

జము(దు గుచెతాల్ను పోతుగ ట్ల మం లాడు, 

దక్కి_నపు జే డన యమాఖ్య దనరు,,.” ఆం, 

భౌ. ప్ర. ౫౦. నైవ, 3. అ. శిళ. 

కీనుకాణము. చే. వి (హిం. బహ్ఖానాల 
కార్చుండుటశై. ముతుకనూలితో నేసి క్రింద 
వజ జెడిఆ స్షరణవిశేషము. రూ. జేంబు కాణము, 

జేంబుఖానము. జేముఖా౯ాము. “సీ వృథమ్మాద్రి, 

సయందుం బఆజచిన ెంబట్టుదముకాణమనంగ 

రాగము జనించె' మరు, ౫. ఆ, ఈం. 

వేముదళముం 'వై* వి. జేముదాడి. నిడుపుపీడి గల 
కటారి చాకో. కల్లి జము దళంబులు చెక్కి. బల్ల 

ములం పాని, వెడలి రవ్వడు పెళ్ళందడ్రు చేట 

కాంగ్ర్రు .” కవి'రొ. ౨, అ. ౮౧. 

జేముదొడి. వైఎ వి (నం. యమథాటీ. త నము 
చాడు.) 1. యమనిథాటి. “సీ. జముదాడి యనం 
గను యమభాటీ చను, ,.” అం. భా, ద్వి, ౨౧౭. 
ర యమనిష్థ థాటియం నాయుంధ భేదంబు జము వేము నెక్కి 006 ద్వ సిం (జముని+ఎక్కి_ రంఠ.) 

దొడి యం చన నమరి యుండు.” ఆం. ఖా. దున్న; మహిమము. “గీ, దుం యెనుపోతు జము 
తృ. ఒం. “పీ జముదాడి యని తో జము ఇెక్కిరింత దున్న, యనంగ మహిమంబునకు సమా 

చాడిపోటులం గూల ద్రోతుముగదా ఘోరలీల.” నాషయను అమరు.” ఆం, సం. తిర్యం ౧౦. 

కృష్ణ 3,౪. ౧౮. రామా. ౨. ఆ. ౨ర; 2. నిడు | వేమువగ తుండు. ద్వ విం యమశ శ్రువు; లిన్స్ట(డుం 

మైనపిడి గలక ర్తి, చాయ, “సీ, జముదాడి గెల్బు | “గీ, జమాబగతుండు బూచులదొర జంగమయ్య, 
భాజము దాడి గెల్బు నాజముదోడి యల్నమే మినుసీక గలాండు ముక్కంటి యనంగ నిట్టు, 

జేవునగొంగ ద్య. వి (జమునషగొంగ బల 

రాముడు “సీ, , ,జముననొంగ్య యన బలభద్ర 
జీళ్లను, 440 సాం. ని, చేవ. ౧౫ 

బేమునయ్యం ట్రై వి, (జమున 4₹ాఅయ్య.) సూర్యుడు. 

(కర్లీ కోనలరి వెలి. గింపం గా నకీజమునయ్య చాయ 

చీటి న స్రచాయనొనరు” అచ్చ. భౌ ౨, 
ఆ. 30. 

జేమునతోడు = జముననై దోదు. ద్వ, ఏ. యమునా 
ఛాసిక.1“సీ,..దక్కిన మేలంమేటి జమున, నీ 
తొడు గుచె తౌలగ్ప పెకరుల జే: డనంగం, గాలంని 

సమావాష్టయము లసు,,” సాం, ని, చేవ ౧౫ 

జేమాననై దోడు. ద్య. వి, (జమునానై దోడు) 

యమునాభా)5, యముండు. “గీ జమున నై దోడు 

పెతరులసామి జము(డు,.,డక్కినంపు, సామీ 

యన నంతకుం డొప్వు” ఆం, నం దేవ ౧౯+ 



కమి 
యకొగికంబులం భవదాఖ్య లలియుండు.” ఆం. 

ఛా ప్ర. 38. 
జేసి వై. on శసో. త. సంట్రై ఎకమోొనృక్షము. 

“కం నముము వైదువుయో వగు జము వెసం బ్రాతి 

విడిచి కాళము నా కంది మృరుడుం జేయునది 

"లే,శమ్య్థం డమ్మహీజ నులనక 'నెక్కె_న్ ” భార, 

విరా. న ఆ. త! “సీ, ,జమ్లి యం చన 

గను శమి దనర్చు.” అం, భా 

జేమ్లు అ బేంబు యు, డే. వి లావుతుంగ తృణ 

విశేవము. వై. వి. జంబువు, చేరేను. 

చేముఖాణము = జై కు కాణము. “క. వినతుం డైత 

చ్మానన,మునం శేరువ జమ్మఖాణ మున C గూర్చుం 

డన్.” ప్రబోధ. ళో, ఆం = దః 

జేమునూడ, డ్డ ఏ. (జమ్సఉగూడ.) వానకు తడియ 

పండ కలమో౭ద చీసికానుట తై జమ్యతో అల్లిన 

గూడ. “ను వసతు ల్వెల్వడీ పౌనతై సిసి 

మూనక్ రాక తా చానిమే, వసగా నిల్చినజము 

సాక...” అము, కళ, ఆ, ౧౩౩. శుక. ౨, ఆ 

ED 

బేమ్తుదాడి = జేయుదాడి. “క వీం డెన్వం డని 

జయంతుం, ణాడకు నరుబెంచి పొడువ నాయక 

నుయ్యొక ; “గడ్రైకుడాచే వలచే, మూండాకుల 

జము చాడిం బూనుక కడయన్ =” మల్టుపు. ౨, 

ఆ, 

కేమేలు ద్య. వి. (జమ్లువీజు.) జంబూనడి. “గీ, 

ముటిజమేటియనటం గ్రొ గ్ర మ్హించుమించుం చొదినిల* 

వను, ౨, ఆ. ఏ౨ 

జేర, వై. మి (నం తృరు వరుజా కత్తికిడీం 

(శర శాం 
జేరగించే. జ సం క్రి-(జరగుధాం సేం జరగంకేయు. 

(నడపు, (ప్రవర రల: శేయం.) కలన 
వర్తక నువార్యగతిక జరగింపుచున్. , రాఘవ 
ఏ, ఆ, ౪౦. రూ, జరిగించు, 

జీరసు, జే. అ, క్రీ (ఈ జరగన.) రూ. జరుగు. 1. 

జేయ; 2. షాటు ఊడదు; లి. కదలు చలించు. 

“శీ _,లలువిడివాంయ వెైనడరిన జరగక యవనిః 
గంగి, నిల చు...” భార విరా, ౨, ఆ. ౧౫; 

&. పోవు తొలణగిఫోవు. “ఎ.గీ, మెలంత మొగలం 

పిలరీంది మెలుంసం దీగయుంభో లె, జలదవర్థు 

భా ద్య. రా 

1202 జర 

వెనుక జరగనపుడు.” భాగం రా స్కం, ౧౦౪, 

“నీ జడలం కంచలంపట్టి జరగ నీకున్న చో విడి 
పించ శిష్యుల వెదకు వారు.” ఉం నారి ౧, ఆ, 

౧౦౨. “సీ, నద్ర, తద్రు చాయ నిలంవక జరగ 

వెంబడి నధ్వగబం క్రి పొదలు వెట్ట”” ఆము. ౨, 

ఆ. రజ; ర్. తిరుగు, సంచరించు, “గీ, నతి! 

యెలతానమురలతూండ్లు నమల లేపు చాల దీయని 

తెలినీరు గ్రోల లేదు, జాతివతులతోంహాడ జరగ 
"లేదు, పోదుమాయన్న గచ్చవంబును దలంకి.” 

నా, వంచ. ౧, ఆ. ౪౩౩. “క. కరులను వారు 

లను డేరుల, నరుల జరులం బోర సౌరినలంభుం 

౫లంచుం,గరములునురనుంలం శీరములం, నరము 

లంగాగ్రు చ్చు మెచ్చు జరగుం బరంగున్* ఉం. 

వరి. ౬, ఆ. ౧౨౮ 6. పృవహించు, "పా. 

“క, నట్టనడువేనవులను గాల్నడలంాక్క, జరగు 

చేఆులం 'నిర్గలస్థలములయ్యె.” (శ్రీరంం 3, ఆ. 

౬౧౭; 7. కడచు, గలించుః “వ. కల్పంబులతి 

శ్రమించి మన్వంతరంబులం జరగి యంగంబులం 

నరిశడచి వత్సగంబులు చవి కాలచ,క ౮బు లతిక 

మించుచుండ.” భీను. ౧, ఆ. 50౧; రీ. జీవనము 

నడచు, సాగు. “క, .నిను6 జదివిందకున్న జరగచె 

మాకున్” మను, ౫, ఆ. ౯; 9. ఉందు. “అ. 

అన్న మైనం దశ్రమైనం దోయం బై న, శాశయైనం 

దనకు జరగుకొలంది, నతిథిజనుల కడ్డ మాడకయిడ 

శీన్సి లేకు వారుగలిగి లేనివారు.” భాగ రా 

స్క_౦. ౮జ౬ళ. ఊ వారి 3, ఆ. 32; 10. 

ప్రావ్తమగు. “హీ కనికంళభములకు బంగారు 
తార్పులయొప్వ శకటాంగములవివ్వు జరగెజీని 
+” పీ, శరుం ౨ ఆ. ౧౭౪; కే. చరయ, 

ప్ర కిద్ధకుగు. కక నజ్జరరుత దమయంతి యనంగ 

ఏహి దానన్. ” ఛార ఆర, ౨; ఆ. ౯౮ సౌః 

3, ఆ, ౧౮౬ 12. ఉలుకు. (శర); 19. 

ఒనగూడు, నంధవించు. [(శ+ ర 

జేరతం ద్వ. వి.=జేరతారు. “జరక పావడ,” మే త్రయః 

జీర తారు. ద్వ వి = జేలకారు. వెండి బంగారముల 

మొలాముర్రూసిన నూలిపోయను నరిగ “సీ 
'మెటుంగుం గుజ్నెలమోద జరతారు వనిమోటు 

చెంగావిరంగారు చీరలటి. గీ, వెడలె నలభెామ 

నిజశేళలి వేళ శ సీమ.” కుం ౧) ఆ, ౧౨౦౪ 
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జేకపు. చే. న. కి (జేరగు థా. ప్రే) కాలా 
దులు = కడపు, పుద్చు. “కం. శకధనూరంకం 
నాచేతికి, నతులికమణి దాయ నిచ్చి యకరుగుట 
గల చ్చేనతిదుర్భగు మివవస్తువు సర కశ్లేశమున 
మాది జరకిలి దిననుల్ ల వాగి. వొ. ౨. ఆ. 

౨కరా 2, (తావళ్లము త్రిచ్వు. సీ. జవ మంచు 
నొకపొటినెన మికి పలుకుచు జవమాలప్రూనల 
జరపి జరపి*” భా. రా. యు, ౧౬౩౧. లె 

సాగించు, నడపు. “గీ, సారం దనుయొా శః 

దంతుల జరపుచుండు*” అము, ౫, ఆ. ౧౯. 

“రీ జక్తలజీవ్రలయందు నమబుద్వు అగవారు 

సత్యనంధత్వంబు జరపువారువరావా* ౧౦. ఆ. 

౧౧9. 4. ఆచరించు, చేయు, “క, ,శళ్వ క్క ర 

ములు మిగుల జరవరు నుమి'వరావా. ౧౦, ఆ. 
౨౦. “ద్వి. గంఫీరనాభియుః గడుం గాంక్షం 

'బెనంచి,నంభోగ మిమ్థుల జరపి పొ మృనియె.”రం. 

రా.డ ౭౧. ఫు,౨౭. వం. 6. వృనరింవః చే శర, 

వ్యాపీంవంజే యం. “కీ నుదనానబ్నవ భాౌనద 

నొమ్రకోమలచ్చద నార్నిైం జాప్రు జరవం 

జూచు. వసు ఏ, ఆ. ౧౧౮ ర్. చెపు. 

జేరబాజీ. చే.వి. “రగడ, డాలు గల్జు జరణాజీలు, 
ఏింతవింతలం గాంగ వెలసినబవంతీలలి వాంస. ౫ 

ఆ. 3౫౫ (చూ, జేకచాజు 

జరచావే. చే. వి, 1. జరీ సరిగ 2. శకలభాక 

వస్త్రము. “ఫీ జరచాజు జేరాజు బురుసా తగటి 
యనం గల భాతవస్త్రయు 'ల్చెలంగచుండు.ో 

అం. భెం దష. ౧౫. విణ, వెడిజరీతో చేసి 

నది. (శ. ర. బ్రాం “సీ. వసిండిపక్కెర జరచాజు 
"మెత్త ముత్తియుపు జొంపములు చొక్కంపు: 

గ0ఫు, టంకవ న్నెలం,. క. రసిక. ౧) ఈ ep! 

“ద్వి. వట్టుగాం గటిమోంద! జై చెంగు లునిచి, 

కట్టిన జరబాజుకానె భాసీల్ల.” ద్వి, తి సాం ౧. 

ఆతం ౮ పు మళ. జం. 

జేరబు. దే. వ. పేలపిండి (శర బ్రా) 

జెరాలు. దే. ని, ఒిఆశుండి కత్తి దూయటయం దగు 
ధ్వని కనుకరణ మం. “వ...జరాలం మనం గటా 
రులం డుస్పికొని .౨ కువల, ఈ. ఆం ౨౦౯. 

జ వై.వి. 1. వెండి బంగారనులతో మ్మెలాము 

జేసిన నూలిపోంగు సరిగ. “ద్వి. జరిబుటా వీరయు 

I-82 

జరుగు. చే, అ, యీ — పరగ. 

a 

జరు 

జూజీళఆవిక, జం గొవ్వళోవల చెతొపి 

మెఅచు” ద్వి. శ. సా ౧ భౌ. ౧౪ ఫు 

౨. వం కి, వెండిబంగారముల మొలామం. సీ, 

'వెన్నెలజరి బుడ్డ "వెండికీయలం బోలు యజ్ఞో వపీ 

తంబు లజుకత నమో.” విక్రం ౭8, ఆ. ౧౪3. 

“కీ జ్ఞ గొన్న వెలి వట్టుజన్ని దంబులలు ౦౫ 

యంటులు వాయంగ నజుక వై చి.” కీ డా, 

౮౨ శివరాం ౨ ఆ. ౯౦. రూ. వేరీ. 

“నీ నిండుజరీ జెట్లలీటుప మింటవెజుం “గేట చాలుగ 

మొ” నిడి కదురుగలి” కఠి చేల్చశతకము. ౧౬. 
ఇద £6 

జరీన, జే, కీ" ATC ద్రు శీఘ్రముగా, చ, కలకల 

నభ్వచుక నృషపళిఖావుణి వొన్నుగనీబులో 
నియి, ట్రంపు "ఏంయు౨ంగు చాయల బెడంగుం గటారి 

జరీన దూసి మం, శ్రులం మ శరాద్రుుమ_స్టము 
కయిక్కున6 చ్రుంచే... ఉ. రొ. ౭.ఆ, ౨౧౧. 

“వ, ,, మొలపిడెమ్ములం జరీనం దిగిచి యక్షి 
99 విండుకం దణకీమి త్రమిక, ట్రబంధ. ౭ ౮ర 

రూ, జేరీలున, “క కనుగవ మెటుంగసలం 

కరా? న్వనజారన ెవ్నలెత్తి వరుం జూావె 
జరీ,లున మరు డొజువెణికి తళుక్కనంగా జళి 

పించు చంద్ర వాన ముళంగళాలి కవిరా, ౫ 

౧ళ౧. “ఉం ఆవాయరక్నమం,,,హో యనీనక 

నదలెకా జరీఖంనకొ = సా.,ఇ. ఈ ౮౨. 

జేరుకు దే. విణ. జాజునది. (జీల మొ) జేర్ము. 

“క. ఆక్కొ_లను జేర దిగు నెకం, జక్క. 

సో పొనములకు జాలి యవాయోోయక్కంంది 
యెంత జర్కనిి యొక్కనకియ తనదు చేయి 

యూంకన నిల్నె౯ాం వృబంధ. ౨౬౦. రూ. 

(త, సటుక్కు.) 

Ll. లోొమ్స ఈో ప్రాయ. కలాం ౬. ఆ, 9౨౫౨. 2, 

కదలం. లీ. జాలు, వీవు. “క మన పెద్దలతో ట 

లోనికింజని యయ్యెడ మెలయం గీలం జరిగిన 

నచ్చో టనవడియె నొళ్ళయందియ ... “దశ. 
౧౦, అ, ౧౫౯. 4. పోవు, తిరుగు, సంచరించు” 

“వ ,,పొగడలకు జరుగుచుం బోశ-పాళికలకుం 

దిరుగుచు...” కళొ. ఇ ఆ. ౨వకో. “క, వన 

జాతులంద టొెకొ_క, వని నెవమునజరుగ ,, ప 

కువల. ౫, అం ౧౦౭; ర్, వరు గెత్తు, “గ, భం య 

వెళ్లెను బరువె_లే జరిగె నుఅీశెర గదలె నన 
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బాజె నను నూటగాం జేలంగు* ఆం. భా. తృ, 

రాజ; 6. వృషహీంచు. '₹. (కాలనూ మొ. 
ఆలి కృమించు, కడచు. ర. వర్తించు. “ది 

సన్గార్దవ ర్హివై జరుశనీ మాంద, నున్హాదమంన శే(గి 

యోనృవచం దృ” దరి. హారిశ్చ. ఉం రాశే౨, 

వం. 9. జీవనమునడచు, ఉదా. కాటకమంచే 
నాయూూలో జరుగక జను లీయూరు వచ్చి 

నారు. 10. చాను, నడచు. “గీ. ఆంకనత్యు గృ 
మగపోరు గొంత జరుగ” రాఘవ ఈ, ఆ. 
౨౦౬. కాకీ. ౨, ఆ. ౭౧; ll. ఉండు, సీ, 

అర్థన్వరూవమై యమలాత్తుం డున్నం దా శబ్ద 

న్షరూవమై జకగుచుండు. న కు. నం. ౭, అ 

౫౩3; 12. లభించు, హప్రా క్తించు, “గీ. .,సార్వ 

ఛామళ్వ మది నీ జరునవలయు.” కేయూర. 

కొ అ, ౧౬౨; 18. వ్యాపించు. “వ, సాంవ 

జేరి యాదలమాణికంబు3 శుఆంగలి మెయి 

గులు వెను వెంట మింటిదాంకను జడి...” ఫీకు. 
*% ౪. ౮; 14. వ్రనీద్ధరుగు. 15. అగు, సంభ 

వంచు. 

జరుగుబాటు. ద్వ. ఏ. (జేరుగు$- పొటు.) జీవనము. 

(వ్యవ) పేదలకాయూఖూ జరుగు'బొటు తక్కు 

వగా నున్నది. 

జికునగడాట. చే, ఏ. (జరుగడు+ఆట.) రాలివలకల 

మోందినుండి వికి జొయుచు శాడుకొనునొకా 

నొకయాటం జీరుకుబండాట, (శ. ర) 

వ్రమగుడుం బే, ఏ. 1. బొజుడు, “సీ, జూటుడు 

జరుగుడు జాయిపు జా ఆన గళనంబు దన 

రును...” అం. భాం ఇ ౧౪౩; 2 చాల 

(క్రీడానిశేవషము. "సీ. తిరునుడుబిక్లల త్రి వ్వట 
జరుగుట్ణు చిటితాళము, 4.” వాంసం 

౧౪౬ 

5౨, అ. 

జేరుగుడుబండ. దే. వి. (జరుగుడు బండ) జీరుకు 

తాడుట కువయోగించు పెద్దరాలివలక. ET 

జరుగుడుబండల న్నిలిచి జజ్జున జాజెడువేల్చు 

బోగఫుం,దదుణులం జూచి యజ్వలు షట పార్వ 

౧; ఆ. గలం 

శరస బడీ, చే, నీ జీవసనంయాటు, (క ర 

జేరుపు. చే. స డ్రి (దగు ధా శ్రే రూ. 
జేరప్పు, 1. కాలను) పుచ్చు. ఉదా, ఆత. 

న * ళ్ళు 
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డిదో అదో అని జరుపుచున్నాండుం ది 

చనకునె మాటల చొప్ప జరుప్పును నిల్వ" ద్వి. 

హరిళ్చ. భా. అ. pe ౨కరా 2. (జవఘమౌలు 

(వూ 8. సాగించు, నడపు. ఉ. ఆచరించు. 

ర్. చెర్వు. “క,..ఆఫుణ్యకటిని నుచిక, కృియలిం, 
పుననాచరించి యవ్షలఉజనియెక్, దన హీన 

కథలు జిరుపుచునంగథన్ *”' పరమ, .౨ అ 

6. వ్యాసించంజేయం. 
రారా, 

జేరుపుడు. జే.వి, (జరుపుభాం కాలయావనము. “ద్వి 

వూట తొంటకు జరుపుకు పుచ్చి చనక, ,,మితి 

వోళరమున్నె నీమి:దిధనంబు, మతమునం జేల్లింపు 

మా కివు డశుచ్చు బోధించి పృక్క_లు వొడుచు 
నవ్వడుగు.” ద్వి. వారిళ్చ. ఉం ౧౫౧౫ చం, 

జేసారు. హిం. విణ. అగత్లమైన. 

జేజిజేఆ. చే. ఏ. (త. సరస) ఈడ్చుట జాజుట 

మున్న గువానియం దగుధ్వని కనుకరణము, “క్ష, 

చరచర యన బికదిర యన, జఆజజణజ యన 

నిట్టు కొన్ని శభ్గానుక్ళతుర్ , ?:వరంగు దు! నుండును 

జగరలిని, =” అం. భా. ద్వి. ౧.౨5. “క, చెజ 

నంజ గ్రంకుగుబ్బలి, చణి జఆఅజఆణ నినుండు 

డ్ జాలచుం జశునా తలి నణీనూలి "నెనసీన 

జే,గుజుధూళి యనంగ “గుంపు నజుకోొనీ 

పక్విన్. చ్యా. ఈ, ఆ. ౬౭. (క్రీ. విణ. శీను) 
ముగా. “గీ. ఉద్దవిడి యంరవడి హుటాహొటి 

చయలు కన, సట ఆన దడవ డపలోం జెరచెర 

యక, శీఘ్ర నా గిరీశ.” ఆం. ఛా. త 

జేఆభి. చే. ఏ. ఆంకుటాలం: వేళ్ళ (కేజీ అనియు 

నొకచోట కన్పట్టుచున్నది) “దవ. దిజపుగ 
దక్క లబరముసొందిన యు గృపుభూకమవ్వడా, 

జఆభికి శిక్ష సేయంగతిం జయ్యనముక్కున సాము 

మోడు గటబిన,...” సో క, అ ౧౨౫; 

పోం౨; ఆ. ణ౧౫గం. “ఊఉ, అంగజరాగమత్తుం 

డగునన్న కు నిమ్ఫైయి మైనం బ్రతి చ్కీయంగల 

వార మీోజజలి యాకనితోడి న తీరం 
యంచుం గొనిపోంం స్రైన్భమున నూతుని 

వీళుంగుంయమోద6 చాండుపు, శ్రాంగనం బెట్టి కట్టిరి 

దయావరివరి క చి త్తవృశ్తులై .” భార. వరా. క్ 

ఆ. యో. వాన శాం శీ భ్రుమసలీ 
యక్కృలే కీచళో వాఠః, నం భార విరొ 

గాక 

తక. 



క 
బలి 

౨౭; ౭ఎ “క గొఅగై అ దొఆ 

పీన కాదు ండూ ద్రీతితో నొక్క_టి యె, వె 

వక పుట్టించిన Sale బుట్టిన యతండు 

చండాలుం డగున్.” విజా. ఆచా. ౧౨౯. విణ. 

(క. కలుబిఎ 1. పాపి, దుష్టురాలు. “శ, ఆజటి 

ఫీరండరక్కనసీ, జై జళరీరంబు చేల నలియం 

బడినన్* భాగ. ౧౦, న ఫూ, ౨౨౯; 2 

సావాసికురాలు. “ఆ. ఇడ్డబొట్టునో లె నింటిలో 

నుండక, యాడదాన వింత యడలి బాన,నడవి 

లోన దవము వడంబోదు ననునింక, జజిఫి 

తనము లెదు: గజ చి'తీవు. రు. నం. ౬, ఆ. ౧౬; 

ల. విర్భాగ్య రాల, పనికి మాలినది. “కెఆమాలిన 

దుర్డ్ తణ, కొటి గా దిది నీకు నాలెగు త్తంబుగ 

నిజ్ఞజభీ వధించెద సీతో,నజ లేని మనోజశేళి 

నలశెద చెలమిన్.” ఛా. రా. ఆర. ౧,ఆ. ౧౪౦. 

4. గయ్యాళి. “ద్వి. త - సాల. గట్టిన 

తన ప్రేలుదుడ్డువడి( గేలం కొని వచ్చు 

నజ్జఆభిం, గడంగ వీక్షించి యక్కాల కొ 

కుడు.” దష. వారిశ్చం ఉం ౧౧౦౩. వం. 

జేజభు(డు. దే, విణ. (క. కలజుబు పాపి, దష్టు'డు. 

“చ, ఎతి.గితి మద్దిరయ్య కడ వేటికి గుజ్జపు 

దొంగ వీండె యీ;జఅభునిం బట్టి చంపుం డతి 

సాధు మునీం దుండువో లె నేశ్రముల్ , తెఅవక 

బాకినోరు మొదలింబక బై సుక వచ్చా నంచు న, 
య్యాజువది వేఫురుక నిజకరాయుధముల్ జళి 

పించి డాయుంచోన్ భోగ. ౯, స్మృ_౦. ౨౦౭. 

“డి. కొఆగానిజఅధుల కొయ్యన గాండ్రో 

బస పు, ౫, ఆ. ౯౧. 

జేట్టు. దే పి. జాబుట క త్రిదూయుట మున్నగు 

ల్ ానియం దగుధ్వని కనుకరణనము = “చ. జరుగుడు 

బండల న్నిలిచి జజ్జున జాజెడు వేల్పు బోగఫుం, 

దరుణులం జూచి యజ్వలం +” పార్వ ౧, 

ఆ. ౨. “*వ,*, అనినం దివియం మనుచు న 

య్య్మిద్దణుం గప్పిన దుష ట్లు తా లంగవైచి 

జజునం ౫ ఠారంబులు డుస్స్న డగణం గల 
ల ౧ 

తలపరు లెడసొ చ్చి వట్టి తొలంగం దిషిచి,, ల” 

ద్వా. ౭. ఆ 30. 

కేలకట్టియం జీ, వి, నెలక జై శ్శేన ఏశేషము, ఒక 

జాలిడే౫. “క, బలం వైనవేసడంబులు, జల 
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జేలకము పాడు. 

ఖాసా 

జల 

కథలు నోరణమాలు సాళ్వంచబులు గి.డ్డు* 
మొదలు? గలవిడి వేం ట: పులంంగులుం వ వదనుత్రో 

మిటాకింవంగన్.” య ౧, ఆ, ౧౧౫౨ రూ, 

జేలక ట్రై. “సీ. జలక ట్రై గిద్దు చెంచడ మన శ్ళేన 
"భీదములు .. అం. భా. ద్వి ౯౦. సే, 

వారిశ్ళ్చ. సూ. ౬౨౬+ వం, 

జేలకమం. వై. వి, (నం. జలకమ్. క. జలక, తే, జలకం.) 

1. జలము, నీరు* (ఈయర్థమున వృ త్తియందు 

కొన్ని చోట్ల ఆంత్య వర్ణ ద్వయలోపమం అగపడు 

చున్నది. చూ. జలగడుగు, జలపోంత, మొ) 

“చ, జలకము లందు లే వనుచు నందీియ 

మొవ్నల నూరకున్న...” యః క, ఆ. ౯౬; 

2. స్నానము, “క. తలిరాషంచోడి యొక్కలి, 
జలకమునకు వేళ యనుచు శారికి విన్నపము 

గావించెన్.”' పారి, ౨, ఆ, సీ, జగడంపుటో 

శింపుజడ దారెకడ కేన చదలేటి తెలిసీట జలక 

మాడి.” నీలా. ఆ, రేగ. రూ. జలము, 
“ద్వి. కనక కుంభములం గాంగిన నీళ్లు, ననువొందం 

గా జల్క_మర్థి తో నాడి” రం. రా, డఉాంరణ, 

పొం ౧౫, వం. 

లః 

ద్వ వి, (జలకనుశేవాండుం) 

స్నానము చేయించు నాడు. “ద్వి. , ,మజ్జనమున 
*శాయత్త మనుచు జలకమువార లెచ్చరిక 

గావించి” ద్వి. పరమ. 5, ఆం 2౦5. ఖా 

జేలగ. ap (నం. జలా కాళ జెలగం జెలరాక, ఎజి 

వలె నుండి చెత్తురు పీల్చెడి యొకానొక జల 
జంతువు. “క పులికూనలం దినుచందను, గలి 

గిన నంతటన నిలుచు గాక ధనంబుల్ , గలు 

గునె మోదం గావున, జలగ డిగి చినట్లు గొనంగం 

జను నిల సొమృుల్* భార శాం. 3, 3౯౩+ 

వార. ౨, అం ge “పీ వలయం ను 

జలగ యం చన,,*,” ఆం. భం, 

జీలనడుగు. దే సం క్రి. తా 55 l. 
(వెండి జంగారు రకు మున్నగు .వి వేగి తీసి 

కొనుటశై యినుక లోనగువానినిి నీళ్లలో పోసి 
గాలించు. (ట్రా. శ రృ) 2, ఉన్నలోపము 
లన్నియు వెలిపుచ్చి నిందించు. 

జేలగడుగువాండు, = దే వి, (జలగడుగుశా వాడు) 

బంగారుకేణువులు మొదలగునవి గొనుటన్తై 

+ దిక్కులు 
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యికుక మున్నుగుపదార్గమూ౭ను నీళ్థ నో కడిగి 

శోధించు నొకజాలివాఃడు. “గీ జలగనున 

వాడు వెలయంకు జాలరి యన” ఆం. భా. 

ద్వి. 9౮ రోం 

జ్లీలగరి = జేలగడుగువాండు: (ఈ, బల గజ జలగడు 

గుశాఅరి) “ఆ. చాకి బోయవాడు జలగగి 

గొడగరి, కుక్కుసూన గాండు కోడి వంది, బొడ్డు 

శ్రీ,ందియంగముల విపు పోశిను నచటు గడుగ 

వ వాళ . వలయు నంద్రు బుధులు. విజ్ఞా. ఆచా. ౫౮ 

జ్లీలజైేల. జే. ఏ. 1. రాలుట తోరుంగుట లోనగు 

వానీయం దగు ధ్వని కనుకరణము. “చ మిల 

మిలలానుచుక్ దవిలి మింట వెలింగెడు రిక్కు_ 

లన్ని యుక్, జలజల రాలం దన్నుదునొ...”' 

అచ్చ ను౦* ౨.౨. “క, కొలశుల జలరక్రాతర, 

ముల నర్హ్యాః జలంల రకికినూను లీ నకినీ,లల౪నరో 

. నిచ్చినగతి జల, జిల వ ధుశకేసరము లంబుజం 

బులం దొరిగెన్* వరావా, ౪, ఆ. ౧౭౦; 2 

చ్రవహించుట కాణుట మున్నగువానియం దగు 

ధ్వని కనుకరణము, “క తెలతెల వేగిన నగ్గిరి, 

జలజల ద్రైవహీంచు సనెలలవవ్వుట్లు. , ,” మను. 

ర్క ఈ ౧౨ “ది కన్నుల జలజలం గాజెడు 

సీర ద్వి నల ర, ౧౪౭. వం, రంగా. 

కె, ౧౮౭; లీ. జెక్క_లు విదుళల్బటయం దగు 

ధ్వనికి అనుక రణము, “ద్వి తొలికోడి కను 

పిచ్చి నిలిచి మై వెంచి, జఃజు చెక్కులు నడ 

లించి సీల్లి”” పండితా. పురా. ౮౮. పొ. 4. 

కురియుట మున్న గువానియం దగుధ్వని కనుకర 
అ _ జ జలం గడె శరవృస్ట్ 

౨ ద్వి. భారం ఈ, ఆ. 80; లీ. చల్లుట 

యం దగుధ్వని కనుశరణము, ““ద్విం జలజల 

రక్తంబు నళ్లైినో యనంగ” ద్వి నల 
౧౧౭2౮౦ వం, రూ, వేల్ణలం 

జీలకా.= పేర తారు. (జలగ ముషా తాగ, న్ ర (రీ 

వోగ్ జల డి uy టే” న గ్ 

దండ "౨ "కే నం. గ, 

“౯ బక జ పె - జ.తారిమాహురి కెంపు: 

భ్రారీరెను ౫ మెం ౪ రంగా. ౧ ఆ ౧౬ 

“ద్య. జ 

[జః బెంబుం 

శీలదారిః చె ఇ ని, 
యో 

ణం అజో కో : 

జేలపరించే, వై. 69 3 

జల 

బూరీంజెంః | జ్ య ధుండు.” ది. భాగ, లొ 

(శ. ర 

జేలదరించే, వె, అ. శీ 1. చలించు. “పీ, ఇసీడీ 

కుండలం చోలుసాలిండ్లగరవ్మఃన సన్న పుం గాం 

దీంగ జలదరిరన” కారీ. ౧, ఆ. 3; 2. భయ 

నడు; (భయనువే వణకు. (మునులు) “గీ, 

"మొఆలంపెట్టుచు శరనిధి మజలి మజలి, 

కాంచుచో నిజె యో డని కగిమం జపచ్చు 

చెలియ సీత్నీంచి యది గాదు జలము గోలు, 

జలద మిది యని మఏిం గాల బందరింవ.” దశా 

౧; అ. ౧౮౦. “గీ. కాంతినంవదం గోత్సోయి 

కలియంంగంబు, సాధ్య సాగి శేకంబున జుదరించె, 

నష. ౭, ౯౫. అచ్చ. రా. యు, క్ని 

జేలదరింపు. EL ని (జేలగరించు ఛా (భయము 

“సి, పుయిగోట జలదరింపు దిగులు వె వళ్కు 

వెఅయంం రణము నీతు బెవరు య్ అట యండజిక 

యుదిల య టన నధృతి యగు...” అం. భా, 

చ," ద్ 

(జలగము- దారి మురికినీరు 

ఫో మెడుతూము. “సీ. రూవరొణ పుటమ్మ తూ 

మొవ్బరము బలచారి యంచసనయను దనరును 
న్, 9) 

డు 0 నిర్ణమను, =, గనం భం చ" ౧౫5. 

సపేఅబరించే. కంపించు 

(శ. ర్క బ్రా 

సేలఫోంక. వై. వి.(జంకమ షాపోంతు= జేలపోననము, 

"వె? డిబం7ారములనీటితో శనీన మొలాము* 

“సీ జాళవాబం గారు టిలసోంతకుచ్చు మై వెడి 

దారమలకాంలి జకికొనంగ.” నిరం. ౪, అ, 

౮౯: చమ ౧, ఆ. ౭౪. వరము. ర్మ అ, ౮౦. 

షభ. Hs ఆ, 2. 

౧) జ్ఞేలపోననముం ద్వ ని. (జలకముగాపోసనము) 1 
వెండిబంగారమలసీటిచప్రాత, "మొలాముం “గీ, 

అక డ్రి జబ... త్రో ఇయ మెరయు. వినగు 
వ. 

వూ” 4 *, 

లో నః “0 పు © OY టుస చు 
( న యో 

అ క్? ' క క గ్ శ ee Ce 2 MIT] గు క. 

కస. యి, ని య. పోకకు ట్రైండ 

జ వోనన జం సంపు, బట్టుుబంచం గిటమభూ*మి6 

చాణిజల్లవను న నా స్నాలనదూ నేయు బాడు 
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చుండ. కాకీ ఇ, ఆ ౧౬౧. “పీ, వలవేత 

బం గారజలపోననముతోడం బ్రన్మనివట్టుతో 

రము భరించి.” క్రీడా: ఈం. 

జేలంబు. వె* ని చె కరము. ళీ చల్లన యివం చి 

నం చీము చలిమిరిచలి, జలుబు సీళివతాళింపు 

చలునయినక, యనంగ కీకంబు గుణిగుణా ఖ్యలం 

దగు వార.” ఆం. భా, వః ౮౦. రి వడిసెము. 

విణ, శీత కుం. 

జేలుబుకారు. వై. మ వర్షర్తువు, చలికారు. అం 

వదా, సుర. ఈ౭. 

జీలేరి. చే, ఏ. (జలకను-ఏ9) పొనవట్టము, లింగ 

పీళము, (శర బ్రాం) 
జేల్ల. జీ. వి 1. మూోంతబండిమోందిగూడ, బండి 

బుట్టం 0, సెద్దగంవ, గుండుజల్ల. (శ రేం బ్ర 

జల్లి. చే. ఏ. (క. జల్లి) 1. కుచ్చు; తోశకుచ్చు. 
కీ ఆనురుచేజాజల్లు లగు నని చఛేసీశావనుల 

కూర్చ ము WE బఠి చువారు.”” నరస, ౫ 

ఆ. ౯౦. “సీ, జల్లులతో డి చెన్నల్టెంబు లెగ 

వైచి వట్టుచుం జీశెము ల్వాజుచారు 9 కల్యా 

రా ఆ. క౧, “వ. .,జుల్లిమెకంబుల వెల్లజల్లు 

లతో నల్లిబిల్లి మై...”ఉ రా. ఈ. ఆ. ౧౬౩. 
“క, వరగాక్ వలరాజుజల్లిబల్లిములు , 4+. స్ట 

చంద్రాం గే ఆ. 9, (జర్టీబ ల్లైమంలం డా కుచ్చులు 

కట్టిన బల్లెము. 2. నవరము. “రగడ. నిలువు 

నిలివెడు సోగవగ సెన్నెజుల కివి సమకట్టు 

జల్లులం” శుక. ౧, ఆ. ౧౩౩3. లే. చానురము, 

“వీ పడగల ము త్యొలగొడు*లు జల్లులం నాల 

వట్టములం సొంపారి మెఆయం అచ్చ. యు, 

౨౦0% ఉ నవరపుమెకము. “క. జల్జులు 
పుగుంగుజవాదులు, పిల్లుల సిం౫నులపులుల 

పిల్ల లం మాకం, సరు? కరు. క. అ. ౬౫. 

5. (క సలి) ఇాలరు. “మ,,,తారాడు 
“ లెల్లజ,ల్థులం- గెంగుచులం నయ? ఛారలుంనా 

జ SOs. 5 గౌ 

సీ జజంపవా నం జ జ + ర్మ 

మె - క బు ca a స్వ" I aR 

0. కొన్విపై ఈ చు£'న అయ "వశే గీ 

Ni నిట శ్రీల గా "నె క బరి మోద నం a 

ము శ్యాలబక్ట్వో ల” శారీ. క; ఆ. ౧ర౬ ' 

జేపీం 
mn 

వాల పాశ్యాపశేవములం నూరక తురాయి, 

ముత్యాళకుచ్చు కొవ్వవల పావటబొట్టు జిక బిలి 

జల్లిన జేరుచుక్క_. యనంగ...” అం. భం 
ది ౨ఏరో౭. 7. కర్చాభరణపి శేషము, (జెట్టివర్శ 

నము “ద్వి ...మదపావాన కులం, చొంగారు 

భుజ లం బూజించి ఛెవిశి జంగా భిముత్త్రంపు 

జల్లి గీలించి నున్ననియెజమట్టి నాం నైన 
పకువు వన్నియపుట్టంబు వకెవాటు వైచి.” అ 

మ. క. ఏ, ఆ. ౧౪౫; రి. ఆసత్య వచనము, 

భోొంకు, “ఆ, జల్లి బురుడ బొంకు పొల్డు దబ్బజ 

క్షల్బ డబ్బు కక్కు. టక్కు_ ఠవళి తకళ్ళి తనుకు 

ననుకు దుడ్డు తటవట ఠపఠవ సట పుళిక్కి నా 

ననత్య మభవ.” ఆం, భాం చ? ౧౧౯ 9. 

వ్యర్థ వదవుణ. “వ... .వచనరచశాచాతుర్యంబున 

నల్పాత రంబుల నధికార్థంబు గుచె 03 చి వద్య 

ఛూరణంబునకు నాదికారణంబు చై ననంసన్య్క్భ 

తాంధ్ర) గొనలం గలజల్టు ౫ వినర్థించి,,.. వ 

వరొనా. ౧. ఆ.ర పండితా. 'దీకూ. ౬. పుం 

10. (క. సల్ల) చిల్లి, రంధ్రము. 11. జల్లెడ, 
“నీ జల్లి జల్లెడ యనం జాలని విలసీల్లు క్ష 

ఆం. య్ ద్వ అరం విణ. 1. అనక్యము, 

కలం సీ జల్లిమాటలం గాక శెల్టుచే నరిచేయ 

పైపు లీశేశజాలమునకు. * వరానా గ్రా ఆ 

౧౦౧. “సీ జుల్లిమాటలం గాక సరిచేయవ ద్చు శే 

నవకంబు లీకిరోజూతములకు.” వాంన. ౧, ఈ 

౨౧౦; 2 వ్యర్థము. అద జల్లీమాటలు నవళబ్ద 

ములంను జద్దాటల్లికల్ స్రావ లందదు రుంబలంకు, 

లును, వ వృబంధ. 0౧ 

జేల్లించే. జే న శీ 1, (థాక్యాదులు) జక్రుడలో 

ఫోసీ వూ? రోడ, వరీశీంచు, శోధించు. “ఇ, 

కడుపు వచ్చి యొడలు గలయం“గ జల్లించి, 

పాపిపాషి చూచి వసిండి గాన కచట శ ము 
న a ఎ భో | వై” ఢూగురతు ణా దో.౨ ఆ (బాప, 

శా కళంలల్ | 
య 

ఎక్కే బు? నుం. * 39, 

ఎ పోల గ్ా క సా ప 5) థి జన వ్ర Zశేచు 

గల డ్ గడ్ వ hi కీ ఎ A 
_ ళం 

న్స్ చెళ్టుభూః ల్పఘల్ , జల్లించదలపోరో 

కూటమిదొొరల్ జ వార్టిడ రవ్వాండీకీస్ ర్ూ 



జల్ల 
క 1, ఆం ళో; © కి Ll, కాం, (స్కవించు. 

“క్రీ త్రతముల రుధిరంబు జల్లింన నిర్ణ రయుత 
“కెలములభంగి నుందు వారు. భాగ. ౧౦. ఫూ 

గొని అంశ లిడిమె నుదవృవభంబుల్ , "పెల్లుగ 

మొదవులపాదుంగుల), జల్లించెక బాలం బాలు 

నంభవకేళన్.” భాగ ౧౦. పూ. ౧౭రా “సీ 
మారతావాళి రాలునారిశేళమహోాలాళి నిడిసీ 

జల్లీ చుపుంగ్రేతు రసము.” పాండు. ౧, అ. 

౧౧౯; 2, విడు, విడివడు. “వ,..గొశైదా(టు 

లె జిరుకుబండ మోది పోక ల్రై జల్లించి యొకడు 

పో మునట్టో వ నొకయ పోక,” ప్రబంధ. 
౭౮౮ 

జల్లిక. జే, 8 విం దుః "పల్లు గా, అధిక ముగ. “డా 

జల్లిక 'బెబ్బులంల్. దిరుగు సాధ్వస మందును 

మందసనువుల్ *” పి, శకుం. ౧, ఆ. ౧౦౪, 

జేల్లీకా డు. జీ, ఏ. అసత్యవంఠతుండం, కల్లరి. 

పొలుచు నసత్యుండు బొంకరి యన రజ్జులాం డ్ 

నంగను జక్షికాయ డనంగి ఆం. భా తః ౧౨. 

జేల్లీగంద. జే. ఏ. (జల్లిశగంపు సందులు గలగంవ 

(వా గంజి నాన్చేడు గంవః 

జేల్లితోశం దే. వి. (జల్లిశోతోశ) పచ్చుతోశ, 
“డి. గగనగంగోత్తుంగ కల్లోలలోలృమగుగంగ 

డోలు జే న్నగబజల్నితోయం” ద్వి. వరమ ౧, ఆ. 
౭2౬+ పు, ర. పం, 

జైల్టీనీడ. చే, ఏ. (జల్లీశాసీడ) నడుమ నడును వెలుతు 
రుపొడలు గలనీడ. (బ్ర) 

జీల్లి సెండెము. దే, వి. కాపుధరించెడు భూపానిశే 
వము. “సీ రుళరుళంరుళనాదవాళవాళికం 
బైన బిరుదు వజ్ర పుజలిపెండెమమర.' చాల్తీకి. 

3, ఆ. ౧౨. “ద్వి. జల్లిపెండెను వింతచాయల( 

గురియంC, దల్లిరో సీ కింక దగునమ మురియ.” 

ద్వి భాగ, ౧౦. స్మ. (శరం 

జ్రీల్టిను. తెము. ద్వ ఏ. (జెల్లి + ముత్తెమ్ర సన్న 

నముక్యిమ్సు పొడి న క్యెమ* ('బ్రా-) 

జేల్లిము కుడు. దే, వి సగమునజకు ఉఓల్డుులు గల 

మూకుడు, 

జుల్టిమెకను. ద్వ, వి. (జల్లి? మెకము చమరనుః; 

శమరి, "సీ సీచోపుగమి పీచువిధమున నును 

(రీ 
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'వెల్లజల్లుల వెకములు సరులం దిరుగ.ి” టాం రా 

ఈ ఆ. 3౨. “సి, సపరపుమెక మన జర్లిమెక్ష 

మనం జపరి వెుయుం,,.”” ఆం భాం ద్వి 

౮. 

జల్లి వేరు. దే. పి, (జల్లీ4+ వేరు కొసను కుచ్చువశె 
నుండెడు వేరు. (శ. ర. బ్రాం 

కోలు. వె 
౦0 ఈ 

వ. ఓ జళమాటు వడిగా కసీ వెలియు 

వాన; చాన. “పీ ఎలగోల జల్లు ము న్పెళ పెళ 

చేబవాల్బడి గాలి నట్టిండ్లం దడపి చేనంగ,.., 

ఉఊయ్యెల చేరుల యోజ: బి పై వండిజల్టువె- జల్లు 

“వీ, "విక 
ెలంన' 

య్ 

సె ల్ల ల్లంకో నంగ.” ఆమం. రి, ఆ. ౯౧, 

విలంకాండు బల్విడి నించుళ్రొవంవజల్డు 

మేను తల్ల డిలు ఫీలా. ౨, ఆ. ౮౩3. 2. (వర్ష) 

ఛారం"సీ. తూర జ ల్హరంగను థారాభి ధాన నూ 

ఆం. భె, చ" ౭౫; ౮. చాన కుర యుంనపును 

చెదరివడునీట్లు (శ- ర. జ్రా.) “A. రుల్లు మల్లు నం 

బెచజల్దు చల్లు దుండు భోరుభోరున వర్ష్మ౦ంబు 

ఛార లురిసె,”” శుక, ౧, ఆ. ౧౮౭. 

జేల్హు యు. దే, వ. 1, భయాదులచే మనళ్ళరీ 
రాదులు కంపించుట యం దగణగుననుక రణము. “చ, 

ఆనుటయు మాట లేక వాదయాబ్ఞను జ లన 

"మోము వెళ్లనై...' వను, ౨, ఆ. ౬౬, అము, 

౧, ఆ ౫౯ 2. దృనించుటయం దగునను 

కరణనుం. “సిం నెల చట్టున కె కాదు నెజి జలు 

మనుట పాంథమిశోదరీమాననముల శెల్ల.” వాః 
నః, ర్క ఆ. ౨౧. 8, రాలుటయం దగుధ్వని కనుక 

రణము. “సీ. సీమంతమా_క్టిక క్రేణిజ లన రాల 
దట్టించి ముంద భ్ వట్టి యీడ్చి”” ట్, 

రాళ, ఆ ౯౩; కు రశ్ష్వము, మొ. పెకి 

వచ్చుట కనుక రణము. “వ, ,,రత్కంథ నాళం 

బున జల్లున ర_క్తంబు 'వెడలునవ్వుడు, , +” దశా. 

౬) అ ౮౫; ర వికియుట మున్నగువానియం 

దగుధ్వని కనుశరణము. (విన్నెలలను) 4, 

పుక్కిటం బట్టి చీకటుల్, జల్లునం బాజంగా 

నుమియంం6 జూలినళోరిక లక్ జకోరెకల్ ౨” కవిక, 

ర్క ఆ ౧౪౦. “ద్వి. పెల్లుగా నసొండొరుం బిలు 

చుచుంగ లయిళల్లునగ మి విచ్చి సందులు దూరి,” 

ద్వి- వారిశ్చ. ఉం ౯రరా, పం, 



అథో 
జలు 

న్ 

జీల్ణుకొను. జే, అ, శ్రీ" మూంగు, గుంపు?ాం గూడు 

“గ్గ జల్లుకొని వచ్చెం బ్రైవైని సారమేయ, 
యూధములు వేదమయ మారు లుద్గకముగ.” 

వార. ౭, ఆ, 3౮. 

జల్లెడ. యు. దే. వి, (క. జడి. త. సశ్లెడై) జల్లిం 

చెడు సాధనము, చాలని. “సీ. జని జవైడ యనం 

జొబని విలసిల్లు...” ఆం. భా. ద్వి. ౨ర ౦. “గీ. 

ఉడుము గరి మిడికొక్కుదందడియం వెల్ల, యెలుక 

కల్తెణు_కలుదున చేమి చెవ్పునడవి సెళ్రైడం 
జూచిన నవనినాశ,జతెడ నంంబో లె 

నుల్ల కల్లం” మను. ర్క ఆ. ౨౫, 

జల్లెడ పౌటువడు. చే. ఆ. శ్రీః దట్టముగా బట్టు, 

పెరుగ “ఊఉ. జళ్టెక పొటువడ్డియవసంబుల మేసి 

సమోవసీకులక్, జల్లరినీరు ద్రావి...గోవృషళ 
ముల్ మదికింపులం సేయ నుండియంంక, జల్లిక 

బెబ్బులుల్ దిరుగ సాధ్వసకుందుణ మందభేరు 

వుర్ ” ఏ, శకుం. ౧, ఆ. ౧౦౪. 

జేల్లెడె. జే. వి, 1. చామరము. “క జల్లెడెలును 
బక్కె_రలున్కుబల్హ్లంబుఖు బోట్లు నా కవశ్రానులు 

న, మెల్లి జడి కలసీ మింజ్హుశ్రుబల ను నొక్క_టిగం 

బొరలి పాజణం దొడరగాక్ళ చై, భాం 

గ ౨౯; 2, కుచ్చు. “నీ జలజకేరర రాజి 

జల్లెడెమాయశ గా దాంటునతాంరఫ్యములతో డం” 

ఊడ. వారి, ౨, ఆ. ౧౯౪; 3. ఆయుధవిశేషముూ. 

“నీ, అరదములం గాల్బలంబుల కడ్డ మైనం 

గ్రింద మాందను చెరువు లై ఇకీశీరాజీయంగం 

డెక్క ములు: సొంతనులు జల్టిడెలు మలంగం, 

బ్రైమథి దై తేయసై న్యంబు బయలంమెజనె” డా, 

వారి. ౬) ఆ. ౬౦. ద్వి, పరమః ౬; అ క 

పుట. 

జిరికించే. చే. సః కి" అదలిం చు. “ఊ, . ,మళ్హైక 

వోలె మావడుచు మార్మసలక్ జభికిందం బూని 

వైజు ఈ. ఆ. ౧-౨. 

జేళిపించేు. చే. న య (జడియం థొ చే) 1, 

జాడించు; ఆడించు, వూ “న నటలం బలి 

పించి గగ్లించి సంభమించి.” భాగ. ఓ. స్కం 

౨౯౧ “సీ, పిడుగుచప్పుదులతో బెకిదంపుట 
డిదముర్ జళీపించు చును భటావళులు గొలంవ. 

ఉ. రా 3, ళల కళా ఇ అ, ౧౪. 2, 

లాయల 
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నీయు “సీ. జేదవి ప్రురిం గన్నవిధవవై జళిపిందు 
దర్శ్భహ్మవ హేతి దర్నకుండు.” శ్రీజా. అలిగి ఏ, 

3, చిమ. “చద, మెలంళుక లవ్వరిక్ నిడుద 

మేడల గీడలు నల్చ్పు చుండి మీం,చులు జళిపించు 

కన్గవల సోరణగండ్లళు జూడ, 44 ”వీ. శకుం ౧, 

ఆ. 2౨. 

జ్రీనకు. చే. ఏ. 1, జకుపు, భయము. “క. అని 

వలుక జళుస మరిం బటెనంగొనయణా మే చల్ల 

ముచ్చిశొనుచుకొ .. శుక. 9 ౨౬౧, అ 

భా. వ్ర. ౧౩౩; 2. మెబుయు, కథకు. “సీ 

జళు పలువాజ లెస్స దంచి వెదుకుబియ్యమును 

బువ్వులవలె నలంలిోవి, వార్చి డించిన క్ ర్త 

వంటకంబు,...” సౌండు. 3, ఆ. ౮౭. 

ఫీకము, బెదరు కలది. “సీ, జకం 

యందె చాంచల్య మన నేల మోవాంబుఐఅందును 

మొనసి యుండు.” దశా. ౨, అ. 333. “ఫీ, 
జరకకన్యపి సాఖీ జన సంగందో లుకో నరి యైన 

'మెట్టతామరలం కొన్ని” ఊ రా, ౬, ఆ. ౨౯, 

వీర, 

జఊొపుల 

జేటప్రు.=జే శుపు. చే, వి, (జినకు. థా భయము, 

బెదరు. “ద్వి. విలసిల్దు నెజిడాణవిటులగుండియల. 

జట్ పెక్క. , ,తమ్లివిభుండు పూర్వధర మెక్కెం” 

నవ: ౨, ఆ. ౮౬*.పుః, ౧౩. వం, 

శ్రీవ, చే* వి, 1. నగలం బల్ల ౪౭ మున్నగు వానికి చుటు 
£9 

నసర్పజచెడిఏంచు. 2, యం క భేదము, Ds 

జవ యన యంత్ర ఖేదం గీ. మేక మనంగ. భుటీ 
యం త, మెసంగు చుండు.” ఆం. భా. ద్వి. ౨౯౩; 

3. కనంతట తాను తిర డుయం త, మునకు 

లోవల నుండు ప్రధానావయవము, (బ్రా) 4. 

రత్నములు పొదుగుటక్తై బంగారముతో చేసిన 
గూడు. (బ్రాం 

జేవకట్టు. దే స, శ్ర (జవాకట్టు) జకవజచు, 
కూర్చు. “ద్వి, వివిధంబు లగు నేకవింశతి శ్రుతుల, 

జవక ట్టినట్టి యాసవ్టస్వరములు” అ. మ క. ౨9, 
ణం. ఖా, రొ వరం 

జేవజివ. బే, వి. 1. (బలహీకముచేత్స) కంపించుట 
యం దగుననుకరణము. “సీ, .. పేదకొంది:గ జవ 
జవం గంపమొంద” కాశీ, గ్య ఆ. ౧౧౯. డి. 

ఇంకుటయం దగుననుకరణము: “సి. వంక మై 



జేవ 

జళజన సింకుశాకంబుు ముక రాళి గులమల మాడి 

పోయె” శ్రీం. 3. ఆ ౬౧౭. 

వే'జ్లే -ను చే. అ, శ్రీ* = కంసీంచు, “క, నవనవ 

పము ఇమే కులం రివరి వరుకు మసం మూలం ద్వి శే 

ఫశ్రేణుల్ , జవజివమును చేణికి మవ, రదరవమను 

మరుండు వారికంగులు కనినన్.”” చను. ఏ, 

౧౦౮ 

జేజే లాకు. చే. అ. క్ర. కంపించు. “గీ, నదుము 

జవజవలాడం గల్దక చలింవ వచె ముక్కంటి 

సేనకు మచ్చెకంటి.”” వీథి, ర౫Aః 

జేవట. చే, వి. తాటిమట్ట్రకు అడుగున నుండెడిపంగ, 

(శర. జా) ఇది శెండుచీలికలు గా ేర్చడి 
ఫెట్టు నంటుకొని యుండును 

ఖిదాఃటు. జే చ శ్రీ (జవచేదాటు.) మోటు, 

ఆతికృమి3చు, ఊల్జ్యంఘి3 దుక. ., వెలందీ యా 

లాగున సంశయింవ సీకుంజనునే నీమాట మేవ 

జవదాటుదుచే.” దశా. 3, అ. 33. “క. మాటికి 

మియానలి జవ్కదాంటకనడ చుటయె గెలుపు...” 

ఉ రా. 3, ఆ 3౬౩. దే. అః క్రి" మోటు. 

“డి. వ్యవహార మాడెమువరధర్య్యమితిక్కి జవదాంట 
రచటి వై శృకులంబు వారు” చ్రశులిం క, అం 

౯౬: ఫు, ఈ వం 

జేవనిక, వై. వి. (నం. యవనికాం తెర, లిరస్మ_రిణి. 

“వ. , ,విబుధమాయాంవకారంబు దూకం బగుట 

యు గట్రెకర శాజగబెట్టి జవనిక వాయం 

దట్టి 20 చొడసూవు బహు రూపుతెజంగున,,, 

వైవ, ౪, ఆ. ౨ “గీ,...తిరస్కరిణి తెర శా 
జవనిక యన,..” ఆం భాం ద్వి ౧౫౯ 

జేకర. విణ, 1. మృదువు. (ఈ రల; 2, బుజాన, 

సరళము. “ద్విం దొవిజలోకమున కీదేనాంబుతోడ, 
జవరగాం జన నొళ్క్ళనవనంబు మోరలనుర క్రి: 

డనఘ శాచేక” రం, రొ. బాల, 

౫౬. ఫు, ఈం వం (శర పాం 

గావింపు: 

జేవరదనము జే, వి. 1. మార్గవము. “సీ జాతివార్తా 
పాక రీతిశయ్యల మోతీ నయమును జవరంద మ్ల 

నలిగి ద్రబంధ ౨౩; 2. సరళత, ఆర్జవము. 

“క, కుందనపు మివ దిగిచిన, యందంబున జ వరం 

దనము నలరుందేనెళ్, చి౨దినగతి మాధుర్యము, 

1210 
ఎత 
జపా? 

భొందువడకొ వీణ ముట్టి సౌలతుశ 

"భా ౨, ఈ ౨౨+ 

జేవరన. చే. ఏ కే, మార్గ నము; ర ఆరవము, సరళ్గక, 

(శ. ర బ్రా) 
జేవరము. డే. ఏణ. తఆచై నషి, సాంద్ర, ముం woe 

జవరంపు(ణీకజి కవియు,...** 

౫౦. (శర పౌ 

జేవరాలం. ద్య వి. (జవ్వనిశ-ఆలం-) యంవలి. “ఉ,,, 

వ, కాంతమునందు నున్న జవ రాండ్ర ఇశెచంబిడి 

వల్కురిం చుళా,గు. . నునుచ, .ఐ, ఆ. రం, 

“కీ జవరాలిం బొడగన్న నన్నా ్యాసివై చేయం 
దులనీ లే.జినరాకుందాపు మరుయు.” క్రీడా 

౨౧౨+ 

జేవలం. వై. వి బ. (సం. యన) యవధాన్యము. 

(శరం శూ) 

శేవలి. వై. విణ. (నం. యమళ్గమ్) జమలి, జంట. 

“కీ జ 'లివచ్చలబన్న సర శూలం ధరియించి కాచిన 

దేవతామజి మనంగ.”నుద. 3. ఆ. ౧౬6. ఏ. 1. 

(క. త జవళి) అమ్మందగిన క్రొ కవస్తరు. (శరం; 

2. అంగడి. “గీ. నవనిధాళంబు లే దేవిజవళినరకు, 

లమ్మవే దేవి శ్రీదేవి యానిలత్మీ, సరనశుభదృషి 

రామానుజయ్య నుణుని, నాదించు విరూరి 

వేదాద్రినాళు.. పాండు, ౧ ఆ. ౨. 

జేవళివాండు. దే. ఏ. బట్ట లము వాండు. (జ్ర) 

పాగెన్ల 

నసీం ) ఆ, 

జవియంగడి. చే. ఏ. బట్రలదుశాణము- (ట్రా) 

జి వాణి. వై వి, జేవ్వాది- “డు గాజైంనీటి వెల్హంపలం 

గోవజ వాబాలనీగ్లు: జూవ,,..”* నునుచ. ౫ి అ. 

౫౭. “సీ. అంగణంటిు జనాజి నలికి శ్రంగారించి 

గంబురా ముగులు ఘము రన.” ఊం వారిళ్ళ. 
జీల on) 

౧, ఆ. 3౯ అం. భా. గి. 

జే నాది. 

జే వాది, వె వి. జే న్వాది. “ట్ట, _,వణవుద మంగము. 

జేళ్చట కక్క రోయం జి డ్లంచు జవాది., +” 
ఆవగం ౧ ణి, జలం 

జే కాదిపిల్టి. (జవాదిగావిల్లి) ద్వ వి. సంకువు, మార్జాల 

విశేషము. “మ, . +సిన్వంగిప్పిల్లలమొ త్తంబు 
జ వాదివిల్లులం మొదల్లా గానలో వానిగుంపులం 

గైకానుకచేసి  యాదలల -చెరూడ్పుం జేతులం 

గూర్చుచున్ ౨” యయా, ౧) ఆ, ౧౦౪. ఉక్ల్రీ 

౧౬.9. రూ 



జవ 1211 

వలపుతో 6 బినువజవాది వీల్లులు గావు బలితంపు! 

చోొగరు బెబ్బులులుగాని.” ఆచ్చ. ఆడో, ౭౭. 

జీవాబు. బే, ఏ. (హిం. జవాబ్ ఎ శ, రుం త్తరము. 

“డా. వానికవేరిఖీకరత వానిజవాబులు వానిశెర్టు 

మర్.” రంగా, ౨, ఆ. రాళ. పహూంన, ౧, ఆ 

౨3 5. రూ జేబాబు. 

జైవాబుదారి. దే. వి. ఊఉ క్తరవాదము, ఫూవీ. 

జేవాపీ*రి. బే, విం (హిం, జవాహిర్ . శ, ర రన్న 

సొము రూ. పౌవాహీరి, 

జేనిలె, దే, వి. తిన్నె, ఆరంగు (శ. ర రూ, జేగతె. 

జేవుతు దే అ. క్రి. 1. మిక్కిలి మె త్తగిల్లు. (శరం); 

ది, క్రుంగ, ఉదా: గోడ జవికినది, (బ్రా; 3 

ఖై ర్యహీన మగు, భయపడు. (వ్యవ) ఆదెబ్బతో 

వా(డు జవికిపోయి నాయడు; 4 సారహీనమగు 

చిపుకు. క శివ్రదృథఢముష్టి చే నొనిలి శ్రీ కూ? 

కోపరసాబ్ధిమగ్న తం, జవికిన ప్రాంతవి ల్హొటి 

సద్యమనం దిడికొన్న మీవిదేభుండు,,.” చం 
రా. 3, ఆ. ౧౪౬. విణ, (క. జవ్రుగన) పంకిలము, 

బురదగా నుండునది; దృథముకానిది. ఊదా; 

జవుకుజేల, మొ. వి. వంక ము, బోద రూ. జేాకు. 

జేవుజేవ్ర. దే. వి పొటణుటయందును ఇక్రుంగుటయం 
దును అగు ధ్వన్యనుకరణము. 

జేవురు. చే స శ్రి ఓ కొట్లు. ోకు,, ,జవిరెక్ 
దంభోళి కర్కశం బగుతోకకొ, దివిజులం 

బెగడయ నంజన, జవమునం బజతెంచి పలి 

శశకాదుల తోన్ నమిర. కి అ ౧౪; 2 

తొలయించు. “సీ, కదలనివిరివి మో వది మోది 
భారంబు జవిరె నెవ్వాండు విశ్వంభరునకు” రా. 

వి ౧, అ. ౯; 8, ఆధూఃకరించు, లింస్క_రించు. 

మోటు. “సే. చిపురుణంపులపెపు జవురు కెంపుల 

సొంపు ఓద్దంఫుంగ్రేగంట నిగుడ చేలె.” చంద్రా 

౪, ఆ, ౧౫౮; 4, చెవరినవదార్థములను ప్రోవు 

చేయం. (శ. ర. బ్రా 

జెవుళి. బే. వి ఒకానొక రాగవిశేవము. (చూ. జౌళి. 
జేవ్వనము. వై. వి. (నం. యావనక్) వనునాజే, 

అనీ 
జై క 

3 ౭, “గీ, పాయ మున జవ్వన మన యాచనము 
శర్వ.” ఆం. భాద. ౧౧౭. 

జేవ్వని. వై. ఏ. (జవ్వనముగాఖఇఎ) జవరాలు, యువతి* 

“ము, వినుమా యాయనుమాన మేల జెఖుకుక్" 

కే యుల నీయాన జ్యవ్వని ని చేతిది నాదుదేకా 

మును జీవయున్,,..” దశా, ౨ ఆ 3౮౦ 

“ట్స ,నీచందము నందమకొ గనిన జవ్వని 

యెచ్వని వెజ్ది: చేయనే” మకు, 3, ఆ. ౬9. 

జేవ్వాజి = జేవ్వాపి అం, ఫా, ద్వి, ౧౬౨. 

శేన్యాజివంజెలు, వ్రైంవిబ. (జ వ్యాళిశావంకెలు 

జవార్షజివలి పరిమళించుధాన్యవిశేషము. రక్ 
వశ్రై పందులు వాసనరాజవా ల్ఞ వ్వాజివంశెలం 

గవ్వసరులు. ” జంంన, రి, ఈ ౧౨౮, 

జేవ్వాడు. చే. అ. క్రీ” (జవ్వు( ఆడు) కే. కంపించు, 

వడంకు, చలించు. “క, ఫు వార్రరుంబోణి మదిలో, 

నివ్వెఆపడి చూచుచుండ న ఏ డువవడ మై, 

జవ్వాడులతిక యో యన, నవ్వెలంది వడంకం 

జూచి యతం డి ట్లనియెన్.” శుక. ౧, ఆ. ౨.౨6. 

౧, అ 3౬౩; 2. తొలంగ, జెదరు. “మః 

అశ చుక డొందము గందళింద భృతి జివ్వాడంగ 

“"మోూసహంబు మైన...” క వరం, _ఐ, ఆం 

౫౭; 3. ఊంలాదుం “క, =.ఎన్ఫ 6వరుం డంకకా, 

నివ్వటిలుసందియంబున, జబ్వాడుమనంబుతో 

వాజారము చేరన్. శుక. 3, ఆ. ౨౩౪. 

జవ్వాది. వై ఏ* (నం జవాది. శ. సవాదు నంకు 

మదము, ఒకజాలిపిల్లివలనC గలి గెడివరిమళ ద్రవ్య 

విశేషము. “సీ. చను జవాజి జవాస్టది జవ్వాజి 

యనంగ సంకుమదాఖ్యు +++” ఆం. భా ద్వి: 

౧౬౨. “సీ, గోడలు శఛూయంగం గు మిగందం 

బున మేదించి నట్టిజవ్వాదియదుసు.” య మా, 

౧ అ ౧౯. 

జేవ్వాదిపిల్లి. వై* వి (జవ్వాది4కిల్లీ) నంకుఖు! 

మార్జాలవిశేవము. బిక్స్, చునుచు జవ్వాదివిల్లి 
యన సంకువ్రు,,= ఆం. ఛా. ది. రాళ 

డ్డ మోంది ప్రాయము, యౌావనవముం “చ. వారి జే వాషాదివంకి. ద్వ వి. జవాదీతి త్తి “క్రీ నవన వాక్ళలతి 

నరకాసురుం గెలిచి యద్దను జే. ద్రునియింట నున్న 
యచ్చ రలకిెలంబు వారి నెలజవ్షనముం బౌలి 

నొవ్వనవలాలగమి టెంకి వాసనాగరిను జవ్వాది 

వంకీల రాజ చః వె ఆః భె, 

వోనివారి. ..వరిణయమయ్యు.,.* పారి. ౧, అ. | జేవ్వాదు = జేన్యాది. (శ ర 
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తు 

బాద 

జేప్వుం జే, ఏ. 1. వికానము. (బ్రా) ఒక, మవ్వంపు' జ్లాగీలము. బే, వి. కుక్కు; వేంటకుక్క. “త, స్నా 

జియునవుర్రజవ్వు నివ్వటిలంగ .. .” దశా, ౭, అ. 

౧, ఆ, 307౯; 2. కంపించుటయం దగుధ్య్వనిక ను 

కరణము. (కమేడితరూవము “జఫుజవ్వు" 

శ. ర) “కవిరాజనిరాణికము. గడునుచనుంగద 
జవ్షడువంగడుం౫ ఎవము నొందెకువోగముఐన్ 

శవిరా. ౫ ఈ అరగ; లే. గ్రుంకుట మున్నగు 

చానియం దగుననుకర ణము; 4. దుర్శదబలము. 

(శరం) 
అలి 

(a 

జా, ఆవ్య. 'జయి అనుదానియర్థమును చెలుపును. 

జా పరమేశ్వరా = లోకాతీఠ మైన కార్యము 
లానర్చినప్వుడు మెప్పెడుమాట, “ఊఉ. బావర 

మేళ్వరా యానుచుం. జక్రము మింగిన నోవహు 
టించిలిన్.* భీమ. ౬, ఆ. ౫౮. “ఉా...ళౌవ 

సుల్ , జాపరమేశ్వరా యనిన జంతువు లన్నియు. 

బోయె మాయమై.” వరానా. ౧, ఆ. ౧౪౮ 

జా జే. ఏ. (హిం. జాగా.) చోటు, (పృజేకము. 

“కీ పీరు సూరన యింటి“పీ రడిదమువారు 
మాజాగభూపాలరాజుశేగ.” అడిదను నూరన 
చాటువు. 

జౌూగరను. చే. ఏ. జూదమాడుట కువయె గించు 

పొఓకలమి (3 ను ద్రావిశేషము. “వీ, చస్వేట్రి 

జూదరి యశ వాటమై లివ్రుటమై నాడుచుం 

డుదు చే నవార్నిశంబు, దృష్టి యేమజక 

నండియు జాగరంబును దిగయుంను రయం 'నొం 

చేట వడిన, యచ్చులలాన చేయయమైకం చై 
కవి మాటలాడినరయూట్లు వేటు గలగల ఉర 

౧౦. ఈ ౮౭. ట్రై పూ 

జాగా. వై. విణ గొప్పది. “మ, ,హుర,౧జిఫూ. 

నలసీంగంబు మెటబుంగుంజెక్క_డపు(గీల్ తాగా 

చొశకాగద్దియన్ చ ద్రాః ౨, ఆ. 38. ప్రబంధ, 
౧౨౬+ 

యువసాన పేకమలిన మగుణెము గృహించి 

జాగిలం, భొయక మోద మందు...” భర్ష, 

సీలి, ౨౨ “కీ జాగిలం బన, గను బగు విశ్వ 

కర్రువు. .. ఆం. భా a ౨౯౦. 

సాగీవు చే. ది (హిం శాగీర్.) శ్రఈభును సన్గాన 

ము7ా నిచ్చినభూమి లేక బేధము, “౯. హయ 
మంలు నుటఖీయుం గుంజర, చయలు మృదు 

లాంబర షు లం జాగీు లుఎదెారంనుశు తు ముసపా 

బకాసియు, రయమున నిడి యేలౌ “హైదరా 

చాదునకున్ రంగా. 3 అం ౨౭. 

ష్రాగు. చే. ఏ. శడసు, కాలము, ఆలస్యము, జేంపు, 

“చ ,..అమయో మనముంబునాణియయుం జని తడ 

వయ్య చేమిటికి జా గొనరించనొళో,.. వను. 

క ఆ ౭౪. “తీ జాగులు లేగ య-చ్చు నెల 

చాగులు,..౨” ద్వా ౧, ఈ. 4౨. 

జాగు పెట్టు = జాగిదు. “గీ. చెక్కు_మాటల నిటు 
జాగు చెట్టచేల.” కారీ. ౨ ఆ. ౮౮౩ 

పాగానకత్తె. దే. ని, వాల్ల న ద్ధసంబంధ మైన 

వండ్రైండుపరువడులణే నొకటి. “వ,, అడుగు 

కత్తెర నర్నబంధక తెర జాగనక త్తి ఫొదలిక 

క తెర ఓట్టడుగుక తెర పాపుసావు బజోగెన పావు 

మొంనలు7ా6 గలవది రెంచువరునడులు ను, +౪” 

సృబంగ, ౭౮. రూ. షాగినక తేర. 

షాజీ. చే, వి పొలికల గందం బోసిన నవధాన్య 

మలనాఖు (చూ జపౌహము) 

జాజర. దే. వి (దూ, జాజరకాండుఎ జజ్జర, వంచన. 

“చు. సమయపుగారడీండు విశుకాడను జీకటి 

చి ౧కామినికొ, దమి దఫీయుంచి చక్ర జనళా 

భయదోద్ధగి జొయు వా 69 న, శృమగలిం గొన్న 

ముత్తియఫు జాజరబుట్టి యనంగ. జం ద్రుండం, 

దమః 6గెం దడ్వికీర్ణ భిసికం బన నిండె విపొండు 

we ల, వి. 15. ఆ. కళగా వ్యవ. 

జాజలు, జాషాొలం. 

జౌగారముం వై. ని, (నం డాగర రాత్రి మేలుకొని షాజీర త్తె = పెజేరకత్తె (శ. రం 
యు: డట. (శ. ర 

జాగిడు, దే. అ, క్రి" ఆలస్యము వేయం. “క్ల _మసలె 

జాగిడెం దడనె నా మనుచునుండు, జూగుచేనె 

ననుటకను, ,.” అం. భా, కృ, ౮౭. 

ప్రజ 
షై 

జాజేకకాంయు = పేపకకాడు, జే. ని దొంగ, 

వంచకుడు. “సీ. గజము చ్చు 'చేవాండిశాండు 

జాజర కాందు వచ్చరి మునీము దుమాయదారి 

గీ. తవణి మోసరి యనం జైలు దస్క్హరున క 

ళ్ 



ఇం లో అనాలో 

భూ 

సారి, శి. మాని రా. కర ష్ జొ జ్ర పొంద 

మన భు నచ ౭.8 నృథయి నచ్చి కొత్ కట 
రాయి డొ?టి, యెంక నొష్పింఛస కదా యింతి 

9 a 
ననుభు. శి సోరుం. పె, 85 లిం గం 

వలడిగా- జేయు 
లు 

లది క్రాప్రాన:. దే. వి పౌజేజయొుక్కరూపా తరము? 

(న శర్వరీచం దవఎణగసవము చి ౪౭౦కు, కార్పుణ 
తో 

శ్కియలందు వియ'*6 భాగ, పాలీకలం దోంచు 

పత జాజాలమొల”*, లనలలదారళకలాండెిండ per 

యంకురిం కౌ.” కదిక. రో, ఆ. (శ. రు) 

జాబాల పాలిక. దే, ఏ. (జౌజౌలంఇ పొలి) ఆంక 

రార్పణశ రావ. “క్రీ పోలిక బాజూలపూగిక 

నాలను నంకురార్వణశరావాఖ్య దనరు.” ఆం 

భః ద్వి ౧లెగాం 

జాపాలపాలె. చే ఏ. (జౌపౌలళాపాత) “పీ 

జాజాలపాజెల సర్వౌమఘులు నించి స్రోతీంనె 

దా ౨ వినరా. ఆ. ౫౬. సొక్కవద్ధావీ, జలము వరా. ౪9, ఆ. ౫ 

| 

జౌషాలు. దే. ఏ. ల. (జౌజేముగాలు) ఏ కావాకాలనః 
నందు ఆంకురో క్ప లై పాలరికలయందు పోగిన 

నవధాన్యములు. ఎక వకజభిద్రజనీ వివా వోత్స 
వారంథీమున. పోంచుజా జాల మొలకలన. గ ” పె, 

శకుం. ౨, అం గ౧ి౮ ఏ. 

పౌజి. వై. వి జాలిలక; జూతిపుష్పము. రూ. జౌది' 
“పీ ,జాలి యనాగను జాతి వెలయ” ఆంి* 

భాం దిష్టి. ౨. “సీ శరముతో మురుజాళలిశర 
ముతో ముతాంంసకముతో చేవతారసము 

తోడు దళొం ౧, అం కీర, 

జాజికాయ, ద్వ + (పాజిఖికాయ.) జాస్ ఫ లము" 

“న్కు బొజికాయన మాటు జాలిఫలము” ఆం 

భా, ద్వి, ౧౬౧. “పీ జాజికాయయుం గురా 

సానియోామనూ సన, ప్రబంధ, ౬౪౦. 

జంజికునుమలు. ద్వ. వి, బ(జాణిశాకును వులు.) ఛాన్య 
విశేషము. “వ..,డొంద ఘుటికలు గాజుకడియ 

ములు జాజికునుములు దూసరలు,*” చ్రబధ' 

౧౧9. 

జొజిరాజనములు. ద్వ ఏ. బ. (జాజి4రాజన ఈ ల 

ఒకరకమువడ్డు. “సీ. సంవంగివూ “ద్హు జాజి 
రాజనములు గంబూరరాజనా ల్కన్నె సరులు." 

హాంన. క, ఆ. ౧-౭౮. 

1213 
ప్ర 
జాడ 

బే “వి. ఓ “క్త ర్నైన. పు ఈ “ఐ=, 
పాటే, చ్ర* వి కే క్త య బిీముపు 4 నా 

సదుగలుంలేమిం “న్లొంబ._3డక జాజు అెలర్పు 

చుండగా.” సనా ఆ ౭.౯; గరా “హః 

చందుదు కాపపా వగల జాజు కోరు 
నె ష్ గ్ 

టెక గా Tag లి న ఏ, ణు OO, జడ. గై ఇక 
ar శో ఇ హూ 

Ey ఢథాతుపుః 

ఏయరిదా ఆ 

“a _.డొజు  జొదు పాయను 

దనవ్ప. దాతు హానుంబం., ఆం, ఫొ, ద్ 

“కీ సాడివుగకాచందు 
కొడి గ నంటీనజారలిరేజోలి తా గోడ జాజుటాకు ” 

ఘటికా. ౨, ఆ ఇఒ౬ం 

వె_ఎ. విణ. ఎటిసేసి, 
ఓర్ 

జారి జాజర డే. ఏ. ఒకవిధమగుగీకమున నువయోగింపెడి 

వదము. “చ,,.మనోవికాగములకుక దగు 
జాజుర పాట లుబ్బూ మే, తెనయయగంయబాడ్ సోలు చు 

రహీం దమళోననె తారు మెచ్చుచున్.” 
_్రబంధథ. అరీరా “రగడ. జాజులు తేయుల 

వీర్గాకా, జాజుర పూటల 

శేగెన్ ల బహు. ౨, ఆఅ, ౧౩. 

పాహపువాజు- ద్వ, అం క్రీ" (కాజు పాటు.) ఎజ్జనగుం 

“సీ, ,, అంగదట్టపుంగావిరంగువలన, శశికాంతమణి 
వీరి జాజువాఆతింగ,,.” మను, ఏ ఆ ౨౪. 

పాటే సేయం, ద్య. అ. క్కి = (జాజుసాచేయం) ఎజుపు 

రంగు వేయం. “గీ. సంజి వెదచల్లుచెంగావిసాలం 

వులనుః మత్తగజగామినులం తడియొ త్తికపుడు, 
వాలం జూపెట్టై నా కూర్మ చంద్ర వదన, జాజు 

చేసీన జాళువానకనవో తె” భాను. ఈ, ఆ. ఈర౭. 

జౌటి. దే. వి పశువులను గొ ట్రైడిచేలుకోల “సీ, వెను 
దీయకు మటుచు వెడవిల్తు: డాడించుజాటి 
పోలిక: గీజడ చలించ” అవా. 3, ఆఅ. ౧౦౪% 

జాడ. చే, ఏ. 1. వలె, రీతి విధము; వ్రకౌరవ్యా 

చొవ్దు. “ళా. కైజా చేసిన బోొంముమక్ర్తెవిశబ 

బృంణాజగాజోదు లే జీజాడం దల వాంచి బోంటి 

శాఆ:గుం జేం గట్టి గాం జుట్టి... కవల, రి, ఆ 

౯౯ “గీ, . ,కనక, కారుభొడ్నునం బుగువై ఖరిం 
సజాతిజాడ నిందజ ముదలింపం జూలు 'టెట్టు”' 

చేర, వంచ, ౧, అ, ౧౪౯; 2, గతి, ఊపాయము, 

“క, ఈ రాదు రాజ్య మెల్డను, బోఠరాదు రణంబు 

సేయం బోయితి మేనిక్కొ రొ రాదు దను 

చేకను, జారాదిటమో(ద జీమిజాడముహాత్రా.” 

ఫౌగ. రా; సృ. రగక; 3, దక, మౌ రమ) 

జాడల జాగులు 

ణా 

ఆ 



అమో 

జాడ 

శ్రోవుో దెం పాకావంబులు జేగవ వదువు న మ్మాంవ, 

ణే శాలవజాడం చరి మరు చుండు, దానిమైశోోవ 

గృధ్ర) ము CI శప. ” రం రా: కషి. 

(శ. ర) “ఆ.,.నూర గ్లంబు, తెరువు శ్రీ, తోఐ దొర 

తెళ్ను సరవి, చనువ నడవ చొవ్వు జాడ డొంక 

యనంగ, బొలుచుచండు,..” ఆం భా. ద్వి 

రా ఉం అడుగులగులణుతుు “క, ఇచ్చ 

మందగొన్నవి, ం౦ంచ్చోం చాసికవి జూడ 0౦౦బె 2 

యనుచున్” భోగ. ౧౦. థూ ౫౦౪. “వ, 

కావక్హ్రడవగల జాడ గొని,” అము ర్క, ఆ, 

౫౩. ర నైయగు (శ. ర విణ యుంక్తము, 

యోస్యము, మంచిది. “గ్ కడచమోిందను మి 

సన్నెకంటిమోంద, జక్క మోందను గూర్నుండ 

జూడ గాదు” కాళీ ౨, ఆ, ౭ “గీ, .నీస, 

జాడయే వేడియల ఒేంచం జరిదమాను. సీలా. 

3, ఆ. ౨౨; 6. చోటు, సృదేశము. “క్ష ధీక్ష 

దెళీస్తంభోరువ యేకుల మేచాడదాన వెన్వరి 

నుతవు,,.” భెగ. 3, సం. 853౧; fe దిక్కు. 

వైపు “డా ఈనిళితా శ్రసాకేచూన నిక్కటిం 

జంపుదు నంచు వాక్స) త్రి, క్టానియ మంబునక 

వెనుక జాడగ గూడ వచ్చుచుండగన్.” 
వార. ౭,ఆ. ౫౧. రి. వార్త, వృళత్తాంతమః. 

90. ప్రపర్తనము, నడవడి. “శా. నీజాడల్ 
గని యోర్చుకో: దగునంటే సీలాహిశోణీ రువో, 

రాజ స్త్రీజక మివగల్వినిన నారా యంచు నిె 
త్తురే.”” శుక ౧ ఆ. ౨౨౮; 10. కష్టపు, | ప్రా 

పొటు. “క, ఈజగమంఠత ము చీలెశు, రాజపు | షా 

సీ శేల దైన్యరన మోవిరవా వ్యాజమున నిను 

నలంపుచు, నీజాడలం బెట్ట వ మే మన 

వచ్చున్ =” ని, పు, ౬, ఆ, ౯౭. 

జాూడకాండు. దే. విణ. ఓ, 'త్రొ+వగు శ్తైణీలిన వాండు, 
“సీ, మార్గ జైస జే యౌా:జొవ్నరి జాడ కాండు, 

నా,” ఈర భు. ద్వ, ౧౮౯; 2. గయుతు 

లెజీ( గన వా (డు. “సీ, పనవిజ్ఞుం దెసంగం. జొచ్చనగి 

జాడకాం డన,,..”” ఆం భా, దిర్టం ౨౮౬. 

జాడవడు. బే, అ. 1కి" (కాడల వడు విరళమగు 

కజుచు లేని దగు. “సీ. క లికదివ్యాంగ నాశ రతల 
ఇాతుర్యచామాకంశ్రేణి. జాడవడ” భాగ 
శా నుం ౨౬౦. రూ దాడేలువడు (క్షీ తకు 

1214 ok) 

భా 

dr దన్ శం" 9% జిక 

జాడలంవటి మొ. చెవలం.”' హా 

కా దాం జి. Ey నిరా. 

జొంచము లేద 

నాగ ఫొ. కా, అ గ్గే 

జ "నాది జ (సాం యూ ) పూర్తి 

యొవది, ముగికిన ఏ, నమూాలను. 

మ్ంంం స్వః నం 

స న 

పాదా జీ స్టో _గ్గి చయం, ముగించు? 

జాకి అ పాడీ, ఓక కదినుసు శ ట్టి పార్కము. (శ. రు 

జాడించు నే. రూ నం 8, ప జాలము. (క, గాడినుం 

తే. 1మ చాను.) eee విదులు, దు ఫు; ఆడించు 

“ద్వి. .వ్రొమ్హుడి విడిచి వంచి శీ నముంతస కణం 
శేర్నడంగ ౪ 'సాడకువ్వును ; గాయికొవ్వు గీలిం బి” 
ద్వి వరమ. ర, ఆ. ౨౯౪. సు. Ls సీ, రిక్కు 

రిక్కునం దో.క దిని ౧గాడించుచు ఖురఫుటం 

గోంనుకొనుచు.”” వాగిశ్చ ౨, ఆ 

కోలా 2, కొట్టు. “సీ బలేదిం బటి ట్ల దుర్చలునిగాం 

జాశించి పట బెశున స్ు. సి మి, 

ఏ, ఆ. ౫9; 8, గుడ్డలు నీళ్ల లో చేసి ఆటు నిటు 

పౌర్టించి యెత్తు. (శ. ర; 4. చీవాట్లు "పెట్టు 

“ది. సా వాన్య రోగుల గాడించివలుక, నీమాట 

లిక్క_డ నిలువపు నొనలి, కన్ను దెజిచి తేని 
కాలు లోకంబు 

బులర ద 

చ్. 3, ఆ. రా ప్ర. రా 

వం; లీ. పోంగొట్టుకొను. “ag. చాపు పుట్టువులను 

జాడింవలేరు, చావుపుట్టువులను సమయి౨చ కున్న, 

శీగురుక్భవ యేల శివం గొల్వ జీల,” పృధు! 

3. ఆ. ౭౩3. పు. ౧౩౨. వ+ 

ంపు. దే. వి, (జాడించు. థా చాడించట. 

3 దే. వి = పొడి. ఊోరుంగాయలుం మున్నగునవి 
ప శె యుదమోగిందు నొకఃి ధ మగు 

మట్టి పొత్సము. “దె. చిట్టులు మట్టులుం బిక్క 

ముల్ వెన్న చట్టులం6 దొట్టులం6 జల్లిజాడీలం” 

ఆఅ. మ క, ౧. ఆ, ర౫% ఫు, 50. వం, 

జాడు. దే. వి, శీణనన్యము, వండక  యీపుగా 

పెరిశినజొన్న కట్ల. “నీ, ,.బాడనంగను టీకా 
సన్యంబు దగును,,,” ఆం. భా. దిష్టి, ౨౩౭. 

జ . 

జాణ, CL విణిం (నం, శోర38, క పాల) 1. చీర్చరి, 

సమర్దురాలం, “గీ, జాణ జగజెట్రి చేవయచామి 
నెట్టి.” వార పీకి ౨౫ “సీ . వటగ యం చనల 
ేర్నరి యన తన రన దంటనా జూణ శాం దగు 

సమర్థుండు, ,, ఆం. భౌ, తృం క; క విటుడు, 



ఎజి 
జెణ 1915 హాదు 

“నగ విఠరుల్ గానక ణిం జల్లు; నరస ప్రుజలం బె ఇజశకరం వై విం (సం: యాత్రా కేం దై వయా త్ర, 

జాణల మరుబుకొల్ను.” ఇచ, ౨ ఆ ౨౧; ౮. 

రనీకుండు, రసజ్ఞైండు: “నగ మంచ సవండు* 

మెసంగు, జూరాలకు నూవివుయులు చవియ కావె "" 

(ఇటజా౫:=రు ఎలోని కార 

తమ్యుము లేజీ(గిన వా డు అని భెవ*లం నెజ 

జాణ ఇ మిగులనేర్చు గలవాడు. “గీ మేం 

చెజడాణ యొటు లైన మెచ్చ వచ్చు, ననుచు 

జెయికోనం జె వేసీ పనిత నిన.” దశా, ౭. 

ఆ, ౧రర౮. 

జాణ(డు. వై. విణ. l. చతురుడు సమర్థుండు' 

ను, ,,జాకాండు నీభర్త...” వెప, ౮ అఆ. 

౭౧. “క. అని కనలి మాల్యవంతునిం, జక 

జాంండ వాదునీతిశా న్మమునకు సికును నెంత 

దూర మనుచుక్, దనుజేంద్రుఃడు వీడుగాలి పె 
దర్చోద్దకుండై ” రామా. ౭, ఆ. ౨౨౬; డి. 

రసీకుండు. 

కలా, _క) 3 ౪, విం. 

రకముం గొని యాడు చెచ్చెలీ.” ఊఉ. వారి. 
గి ఆ ౭౫. 

జ్రాణతనము. (వై, వి. 1. చేర్చు, చాతుర్యము, న... 

నలువు రేవురు సంగడ్డీ తెలమితోడం, బోంశలా 

కులు నొడిళోనం బోసీకొనుచు, జాణకనమున 

నట్రహాసములు నొలయు, బెద్ను శేగసచు: నొ 

లంవంగా వచ్చె నొక డు” ద్వా, ౧౦, ఆ ౮). 

“గ్ల, నకలలోకోవకారనంచారు కైన, సాధు 

జనుల వంచించుట జాణకనమె * వక్ర 3, అ. 

“ఈం, భాం ద్ర ౧౮౩ 

“చ,,.మనోభవునివట్టము గట్టి 

కనంగ జాలుజా,ణని మగనిం గవుంగిట ననా 

స్టా కరణాదు. చః విణ. 

పౌత్ర, = జౌకర. (వ్రయాణము 

జేవక తీర్థము వర్వకము సముద్రము నున్నగు 
వానిం గూ్య్చూ చనెక్షీ సృయా ౫వ. ట్ 

తగును దై వక యాత్ర జాఢే యన భవి” ఆం, 

భా, ద్వి, ౨౧౯. ఊఉ, జాశర సేయఃాగావలయంం 

నర్యజనంబు ౫ నంబురాళికక, ఛా 3గ భి 

తోక, భోర, మొ. అక్క; 2 శ క్తికిం జేసెడి 
యు కృవవిశేషము. టన్ పరగు: బబ్బ కు వండు 

వండు వరంగ నుక్భవము తది శేరంబు లావ్వ6 

డేక్క తంతు సొకవం నంపు జూకర కొలు వన” 

“క, ఇ్చేపిస రం కమం 

లాడుచు,ు జాకర సేనెనము భక్షి చాతురి 

తోడకాా” భాగ. ౧౦, స్మ. నూ. ౮౦౯. 

“నీ చిసరువిలం కానిజాకర సేయం బూని, 

కొలమాసాముల నందజ: గసూకంబెట్టి” పారి. 

౨, ఆ ఈ౮ా; 8 అల్లరి, 

జాతర చేయు వాండు, 

శక్థ్య్యత్స వాదులు వేయుంవాండు. “సీ, సారాయి 

నీళ్ళకు జాకరగాండ్లకు బంగుభౌయిాలకు బంచెల 

కును. గీ లోళఫికనమున చేడ్చెడి చ్రాబ వాని, 

డన పీ-డ్డకె కాక సక్కవుల కగుణె.” వేణుం 
న, రారా 

“ద్వి? నారి 

వాశ్యమునకు నూ తాడంగ వెజచి, యకరునీంచి 

గోఎర్గన్యాద్రి,కి జ్యాఠ్క, చాటీంచి యందటు 

సదచనంబులందుం చాటించి వన్తుసంవద ప్రేమ 

మిగ లల” ద్వి సిం ధానం ౨, స్మం౦* వెగం పుం 

రి౧౧; రి (ప్రోఢికు, ఆని విటుల జాణ జా వర. డే. ని, గందవొడీ, 

తనమున నవవానింది” ఊ రా, ౧, ఆ ౭౨. పౌదరాడు. జే. క్రి" గందవొడి చల్లుచు క్రీడించు. 

బం చతురోక్తులు. “గీ దీనిం దగిలించుకొనవలెం 
దియ్యవిలుతు, దురముబనిలోకి చేడు ముద్దుగ 

నటంచుం, దలంచునంకటి ?ోే జాణకనము లాడి, 

ఈో(బఆచి చానిం దోట్తెవ్చె లోలనయని” 

నాంస, ర, ఆ. ర౮. 

జౌగక. వై. వణ, (బాణగేఎతం స్వార్థమున.) 

ప్రౌఢు నాలం, “క ఇరుసెని యెజుంగక యు౨డం, 

దం పొలయంంతు మైదలం బుప్పాడి జావరాడి, 

చలువపూనీట వసంతంబు చల్లి” ద్వి. వరమ, 

ళ్, ఆం 3౧౯౬ ఫా 

బాష. చః పి, (నం జా 38 హా జ్కిలతే; జాతి 

పుష్పము, “ఊ జాదులు నూదులంచుం చెలి 

ఛళ్వలు చిల్వ లటంచు. గ ప్రఫుల్, జేదులు 

చేదుల౩చు, న ఆహా, టీ) ఆ ర 

దఠుణీ సుఖ మనుళవింప: దల౭చినం బదివే,వుర జ్ఞూపిలి, జే, వి, బుడుబుడుక్కు_ల వాండు (భః ర 

కన్నుతీలెదుటం బడిలిని నరివా శెల్లిదగు చేయ | ప్రాదు. వై. వి, (క, జాయ = ఎజుపు, (పాదా, రి 

భాణోక న ముని స్ ఉ. వారి, నగ ఆ, గగ కాది ధాతు వ్రు. కర్లీ జాబు కాదు చాయను 



పొదు 

గం రం భత నామంబు ,..” తిర భం డి. 

కిల చే. ఏ. (కం కొతి పుట్టుట, కల. గుడీ. 

(చూ. జాదుకొన .) 

జాముకొెను. దే. ౪ తీ అ ఛజొా వసి గను l ఉగ 

విందు కలుగు. “సీ జడిగొన్నా వె పెయ్ళలజగను 

తోడనుగూడ జడను నెన్నడలను జాదుకొన ౪ 

విక్రం ౧ అ. ౧౬౬ నిక. ౧ ఆఅ. ౧౨౨ 

౧౫౭. భార. ఆను ర, అ 3౮౦: 2. సాంద్ర 

మగు) దట్టకుగు, “గీ అరి యనుపేుు వెవి 

సో.కినంచమా త, జూదుకోం బులకి చె నస్టై 1 

విభుండు. కావ, 3, ఆ. ఈర. 

జౌకర = జాజర. ప్రై. అన్య, ఒకవిధ మగుగీకయున 

నుపషయోగించెడి జదమ. (దీనిని “జామర కానుగ 
యనుపల్ణవితో పౌడెవరు.) “ఊఉ. జాదుర జాదు 
రంచు మృదుద గరిగీతులం చారుణీకస్కా సాషవవు 
చాతి రేక ముల జం ద్రిక జాయంగ దక్షచాటిళా, 

“జేషలమోందటకొ గనకవీణలు మాటుచుం బౌొడిీ 

రచ్నరల్, మోద 'మెలర్పంగా భువన మోవాన 

విగ్ర హు ఫీనునాథు(నిన్ ౨ భీమ. 1, ఆ. ౧౦౨. 

(సర్వలక్షణసారసం గృహా పా ఠ ను ఉజాదురళాొదు 

రంబు అని ము ద్రి. శ, ర పాఠములు) 

షాదులువేంచు. వై. సః క్రి, మృదువ న్తువుల కఠిన 

కార్యమునకు నయోగించుట. “చ. సరవి 

యెొజుంగలే కకట డాదులువేణెను మంగ 

లంబునక్ళ” పి, శరుం ౨), అ, ఉని. 

జన దే, ఏ, ఫలవృత విశేషము. “స్కీ జూనవండులు 

గంగే శుపండ్డు .. ” కాళ. ఏ, అ ౬౯. 

జానకి, చే, విం కర్ణాటక పుతుపాకులచెదియందుం చెడి 

నివ్వు నుట్టించుత్రాడు. (శరం) 

పౌనకిత్రాడు. జే, వి, (కానకి త్రాడు) l, జానకి, శక 

జానకి తౌ ల్ల గృశానుకీలలC జేర్చి చేల నూ:ండిన 

తుపహాకీలచారు..” రంగా ౧, అ. ౧౫౭. “సీ 

చెకుముకి ముగ్గి జానకి తా టిమికుంగుటుల్ గొజలె 

తునది యొలనోలుమనూశలీ కువల. ౨, అ. 

౧౨౭; రి బాణసనంచు కాల్పుట కుకు యోగించు 

నివ్వ తా డు, (వో) 

4 గ ర్ = జైనము. దే, ఏ గ జ్ఞప్తజల్ణము క్రింద పసెశియా స్త 

రము (ట్రా. జీను. “శాం వచ్నెల్టుల్కు॥ 
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దాసిదాన ను నుట. షజా,?) లల్ల యన్)” 
FERN యం 

జ ఈ క్ ఓ లు జ oo ౯ నంగిశ్చం ఈ ఆం ౨౦ “గీ కొ, క్రమ కైపు 
జా మ్. 

రం = ద, గ్రా లేనా ఏను 
ఎలో 

్ఞాస్పకి మెనంిస్కును త్ల శ శ(ంబు? గొని తెళ్చె 
“r+ నీ 

లే బాసాడి యదా రౌ, €, Va దొర, రుషల, 

Do We. O౧౧. ఆగం ర్ం ఫా ౧గాగొం 

పాను, జ బి 1 సానను, సౌందర్వము, ఓం దవనం. 

“కీ పాను రాలిన చానయం మేనమామ, కుంతు 

రుచ, PH, De ఆ ౧ 3, 2, డిక్ళు శోథ, 

జానొండ మ 

కలి సామి? గావించి.” సోం కీ రక. దీక్రా. 

wR ..ఎనవనదండ నాయని, 

ఆపు తె విధము, “ద్వి. మాటల చిచ్చిల్లు 

నముధురంబు దలంచుు సరనంబులాడెడిజాను 

దంంచు” పండితా. పురా. ౧౨౨౩ ఫు- విణ 1. 

శుంబజులము, మనోవారము; నుందర నుం, అంద 

మెకది. “సీ. చొక్క_ను రగము చొశాటము 
రాణ చొక్కాటము నాశము నొక గీ, 
గొనబు తియ్యాం౦ంబు బాను తిన్ననిది బాగు 

వొక్య్టాటంబన  'నిలయంం వా౧జాలసమాఖ్య,” 

అం. భా. తృ. ౧౪. జ. వలర్కాననంబోండి 

జా నగువలర్క. లిడుచుం గనికరం బెచ్చ మము 

నిచ్చ గాచుం గాత” అచ్చ. బాల, ౬; 2, 

స్పష్టము: “చ,..ఈఖగను బాను నన్ను 

శెజీంగ,..”'ఫెరం. ఆను. ౧, అ. ౧౫౫ “చ, 

నరళముం గాంగ భొవములు జానుందెనుంగున నిం 

పుపంపుతోం, బిగిగొన సర్షనల్ ఫణితి "పేర్కొ 
న నర్థము లొ త్తగిల్హ ... ఈ గం ౧, ఆ. క 

“ద్వి ఊరుశరగడృవద్యో క్తుల*. టె, నరనమై 

వరంగిన జూనుం దెనుంగు, చగ్చించం గా నర్వ సామాన్య 

మగుట” బర పు, ౧. ఆర౮ా౧ వం, ఏ. అధికము, 

“ఉం మానవులార రోగములు మానును లేములు 

లేవునంవదక్, జా సగుదుఃఖము లాల గు జాయి 

నఘంణ. లు, ౪ లెస్టీకభ కిని గొల్వ దరె, 

ధినుులుగాక మిరు ననుదేకమారకు ముక్తి 
కోసమై,” అప్ప ర్క, ఆ. ౧96. 

సౌనుగు, దే. వి. కర్ణము, చెవి. “క వీను లనం జేవ 

లన౦గా, చానుగు లన నావా పయములు శ్రోవే 

ఇంబుబకున్ * అం, సం, మాన ౧౮ 
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పౌనువడు, చే, అ. (క్కి, (జానుశేవడు) స్పష్ట్రవడు, 

తెల్చకుగు, Pa స్నీనలి నాఫ్ఫుం కసం 

డీర్ఫుళలాంఛనుం స త్తముల్, జాశువడంగ | జ్రాబి లిదిండి. చే. వి. రాహువు, “క, 

సీక్షణను చంవరి కోవవరీకచిత్తు తెలి భార. | 

ఆర ౨, ఆ ౨౧5 (శ. ర. పా 'జానునెడంగ” 

ముది తము.) 
శ! 

జానువాలు. డే. అం శ్రీ (జాజ౫+ పాజు జాను వ ౩+ 

“అ. కాలచక్ళ మెటుఃగయా: కక యుపుదు. 

సంధ్యజవము సేయం జూపవాణ, సభ్య జపము 

"లేని జాడ లెట్టుండును.,'వేనున. ౨, భె 

రో౦౮ 

జావ ర్తిర. వై. వి, (బాజి+వత్తిర్సి జాఠివత్ర ఈ 

(శ. రు) రూ. పౌవ్రి. 

జాపత్రి. వె. ఏ (జాకేశిష త్రి) జాజిపన్త్ర శ ము, 

క  జావచ్తి యనంగను బా? త తృ మొప్ప. 

ఆం. భా, సి. ౧౬౧. 

జాపిరము. దే. వి బాస, ఆలస్వమూ. “కం జాఅరము 

లేక యిప్పుడు, శ్రే, పులతో నొల్హనుకులం గృమ్ముని 
దొరలకొ, గీపెట్ట.గ 'మ్ర్రంగెద నని, పాౌవపు 

రక్క నుండు నేల: బడియుండే నృ పాం భాగ, 

౧౦: స్కాం, పూ. రోజరా, 

జవను దే. వి. (క. జావ్వ 
అఆలన్నము* (శే. ర. వా 

సావరా. జే. వి కుంకుముపూవుః “కీ, చాకానణన 

చాణతూణీరమను దాల్నీ యందంపుజాఫరా 

నంద వమలందిల సీం. నార శ రా౬ం 

జాబిలి. దే, (ఈ చం దు డుం గూ. స బిలు* 
లో ళు 

“చ,..చందు !1జా బిలి చలివెల్లు చందురుండు 

వన్నెల రాయండు చందమామను, అం భా. 

శ్ జర్ర, చంద్రికా. ఈ, అ ౧౧౯ ఇపషనసనూ 

సాంతనునః బుయుకమై శేహైర్లక మగును 
ఆజా God 

“గ, వెలయ నరుదచ్చిరాచజాబిలలలోన,షిక్కు. 

టం బగుతేజాన మెఅసినాండ.” అచ్చ. చాల, 
౨౦౧. 

జౌదిలినబ్బలి. చే. వి చంద్రగిరి. “సీ,,.రొక్కపు 
టొడయిన్సి కడ, జని ద్రోణ వన్లట్టును జావిలి 

గుల్బులియును హా త్తి...*”అచ్చ యం, కం. 
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నజ్జడదారితుటుము,” యయా ౨ ఆ. ఫళోకి. 

రూ. పాబిలి తౌలుపు. 

శలి తీవ 

లూ గంగ, నలరుక జడయంక్ యలు య్య 

మొసంబు నక మియికొజా. బివి%ిండిదగల 

చెల శక్, మందుల వెవకకోను గదిమిశ్రో 
fశెండురహిన్.”” యా, 

జాబిలి మేజరి. బే, ఏ. రాహుక్త, “తరల, వలు-ణఅం 

గుల లోప్రచందురు6 బట్ట నన్నిటీ కన్నీయై, 

యలిగి వే వెపఖుపెంటు చేగామునట్టి జాలి "మున 

రల్, బకౌ జర ల్లడు పీజు చేలుచు: దై వయిం 

జను చేరగా, నిలంవుటీ తల వద్చుకొమృలనెమ్మెగ 
గమ్ము లం పౌబ్బగున్. మనూ, 3, ఆ. ౬౯, 

sees జే వి. చంద్ర, కాంకేము “టా మేలిక 

డానిడాల్ వవోయలం మాజటేనుజావీలి రాల 

మేడలో, జేలుపు తేను నల్వ ౫౫. ను చెన్నుడు 

గొలల మంచుగొండరా, చూలిగూడి వేడు 

కలం జొక్కెదులే నెలతొల్చు. గొల్చెదన్ 
సలాం ౧, ఈ ౧ 

జాబిలిరిక్క_. ద్వ వి మృగశీర్ణ నత త్రము, (శ రు) 

ఆ, ఆ, -=లి_€) 

= సో4రి) జాళ, జాబిల్లి చే. వి (జానుషాబిల్లిక-జూ ప=జఅక్షోదకరము- 
చెలికజచి ఎబము-న. ర 1. చందు దు, “కొం 

7) వహ. 

ఆజాబిల్లి విలుంగు ల్లికల జాక్ "లేక శాకాని 

న క్ J న్య శా sha నగ మ మాటా! శల పీ 

త్తియె సబ్లైత్త య్యారాజివానన యేడ్నె... 

ఇసు ర్క ఆ. ౫౨; 2. సమాసమం దుత్తరవదయెన 

ర్వేన్టనాచ! వాగును. “క, జనవరనురే (దు, 

కడికుజనం జొదినం జాచి చిలుక జాబిల్లీ 

యనున్-” శుః. ౨, ఆ. ఈ; 3. చాలీ జా 

విశీషము. *' కీ, దూ చియం జాబిల్లీ బరా చి త 

కచ్చిగుడుగుజు గుంచాలు కుంచెనగిరి."” హంస 

cp ఆ, ౧౦౬; స్కి ఆ, దం. 

జానీ f a ఓ జూబిల్లిలా. జే. వి. చంద్ర కాంకమణి. వ, ,, 

అబ్బోంటి జాబిల్లి రా గోడలం ద్రిగిఫలించు వజ 

వవనిబింబంబు లనే;శళిబి.బుబుజు గాం దలం 

ల్ మృ. వి. ౨, అ. రర. రూ జాబిలిర్మా 

జూబిలిళాల్పు, జే. వి శివుడు. “సీ, ఇనుమునం | బాబి బే, వ. (క జాబు) ఓ. కమ్మ, వత్తిక. 2 
గానించి రొలీంని జాదిలి తోల్చుం దగ గలా లావిక ట్లిన చందన పుచెక్కు_ఖఫౌడి “గీ. శావికట్టిన 

అ ల 
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యిట్టి చంవనపుంజెక్క ,పొడియంం మయం జా 

బన బొల్చియుండః.' ఆం. భె. కృ. ళా 

సాముర. చే. వి. (హిం, జాఫరాక్ = కుంకుమపువ్వు 
రంగం) బట్టలకు రంగు వేయుట కువమోగించు 

గింజను గల యొగవెట్టు, (శర - Xండ 

త్రై 
జాను. టై బి (హీం. జామ్, ఓరజాతి ఫల 

వత ము, (శర) 

పౌమారుం జే. వి (హిం. జాూమెదార్ సెలా 

ఆంభుక ములు "లే; ళల ల్ ను! (ఈర చి 

ఆచాపు. (వా) 

జామోను. హీ3, వి ఫోంట, 

పాము. 'వై- ఏ. (నం, రాకు) యామను! 

ఏదున్న రగడియకాలము తామప'మితి గల 
కాలము. అం, భె. మ ఆ గాగ గదాం జాను న 

క్రొక్కొ_క జాతివూతయం ను, జానున కొక్కొ_క 

చందంబుతొడప్తు* ఇండికా, దీకా. ౮౦. ఫు 

బ, జాలు. “ఆం కనిసి మూండుజాంతలిపొ 

ద్దొకించుక, చల్చవకిన నల్డనల్డ వెడలి.” వార. 
పూ. ౬, అ. ౯౯ “ఉ,,,వలపంత నృశ్రుపుల్, 

దాఎంగ నాల్లుజాలు నిం జాలు భనం అను 

నంఠకాం? కక, ' మను. 3, ఆ. 

ణా. 

జ్రారడు. దే, ఏ. అశ్వభేదము, “క ఒనరించిననీలని 

నడ,గని బొల్లని గ త్తలాని శారని సారంని 
జాని జక్న ని నిమ్కవని “మొదలం(C దెచ్చి 

 లిపెవావాకు జెదురక్ ద్వా. 3,౪. ౧౯౧, 

హారీ. చే. వి. 1. రాగి వెండి మొదలగువా?తో, 

జేయ బడినడియు సన్ననిమెడ కొమ్ము గలదియం 
నడజల పా తము. “పీ, ఎలమితో  సోనయా 
జాల చెద్దజారీలు గుడిగుడీలుగం జేశీకొచెడు 

వారు.” సిం. నార. శ. ౨౦; 2, కమండలును 

“క. తనయిరవుం చేవ నరిగెడు, వనియును 
శాజి. గించి డక్చి బాయల నీ క్వేఢడిన నక్కల్లరి 

జోగియుం ఉనజారీలోగి నీట తావుమఓన్నన్ 
అచ్చ, యు* భోం౨. వా, యోరీ, 

జౌర్చుం జే నం కి" (రూ జాలుచు. జాటుథాొ. 

ప్రే) ఓ జాటించు. “మ, ఆలకిత్ దీతీ ది మ ద్దు 

పెట్టుకొని సయ్య్యాటంబునక బంటి పై, జిరుగ్గం 

జబజౌలవారి , 
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న కొంగు జార్చి తమి నాన్లేషించు చుక 

బై కానన్.” దశా. 3, ఆ ర 2. తొలగించు. 

ఉ ఆంగనకౌను యావననహోయమూనం (యి 

సేకీనట్ట్లణే, డంగజా (పొ/పుగన్లి యఖిభాంగము 

లేన యలంకరించంగా, నంగములండు జేల యవి 

యంచు? గకక మవాంకరించి 'ఈొ,నంగద 

కంశకణాగులగు శాళగణంబంలం బా క్వెనింతికిన్.” 

కవిక. ౨, ఆ. ౮౬; 3. పదల్చు, విడంజీయం. 

“చ, ,.భూన్కి కిక్క నమకొని పిగ్దునీల యును 

జార్చి యెనం బతి. గారా తెన్నండో. 9” కుది 

క. క, ఆ, గర; 4. త్రొసికేయ, పాజ చేయు, 
“సీ తడయబను వను క దిరుగుట 

జలముల శిశువుల జాకస్నునచ్వుి" ఇందు, ౧, 

అం 1౪. 

జార్ను. బే. ని (రూ. జూజుపు, జాం థా 

జాజుట. సీ. మెంటజాన్పులును సోబొనపాటలు 
కొవ్వు నవరించునీటు చసన్న వగలు.” శుక, 3, 
ఆ. 3. 

జౌటవిడుచు. దే. స (క్రి. (జాజన్ విడుచు 
విడుచు. “గీ. నిన్న జే స్స మొఆంి నాచిన్న 
దాని, నక్కటా యోడేవున నమ్మికొందు, 

వేమిటికా జాజవిడిచితి ఏంతెకాని. యంత 

దబ్బజకా-డ వీ సెదొ కానొ.ి శుక 3, 
ఆఅ, 32. 

జాజీంచే. బే. నః కీ" రూ. పౌయియే. (పౌజు 

ధా. చే) తొలయించు. “సీ. గబ్బిగుల్బలు 

చై లుగా బె టకెజంగు లాతించి సవరించు 

సారె సాక.” ఘటికా. ౨, ఆ. ఏళ 

జాజీఫోనవు. దే. అ. క్ర" 1. మృతినొందు చచ్చు. 

2. తప్పించుకొనిసోవు. 3. చ్యుతమగు, పడిపో వు 

కి" (క* జాం.) శం చ్యురమగు. 

“frat పడె, ననంగం బ్యాత మయ్యె 

ననుటగా నలరు నభనవ.” ఆం. ఛా. త. ౮౭. 

క (శ్రవకాక వ్లోరయు౫ శంబు బాఆకుండ. సార. 

జ, ఆ. ర సీ. విరళ మై వతతిద్వితయంబు 
లెడ జాజిం జంచు లొకించు కాకుంచికముగ” 

జవ. ౧, ఆ. ౯౮ “డడ అంతట భోనుముంతు: 

డపరా బ్జీకి న. జూజె దిక్కులక్ నంత 

కున. మోజె...2ళై- భా ర, ఆ. ౫%; 2. 

జాలు. డే. ఈ. 
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(జుట్టుముడ్కి మొ విడిపోవు. “సీ. ఇెదజిర 
యలకలచిక్కు_. చక్క్టూలోం దీర్చి జావలీన' 

గనయంబు నవదరించి.” వక్క ౧, ఆ. ౧౫౮ 

8, (నీరు మొ) స్రవించుు కాయి, కీడు; కాణీ 

వడుం “*డాంం*,నీరజనాభండు నిండుంలగొంగిటం 

జేరిచి బుజ్జగించి నునుంజెక్కులం జాలుకొనంగ 

జాబుక్కన్నీరు కరంబులం దుడిచి...” పారి. ౧, 

ఆ. ౧౩౪; లీ. (కాలము) కడచు, గలించు. 

“ట్ల రాతిరి యెల్ల జాణీనను రాగమంతోడ 
గుముద్వరలీరతిక, బ్రీతి భజించి...” నృసిం, 
3, ఆ. ౧౦౮); 6. వెడలు పొలిపోవు, “వమ... 

మదా నేకచుచ్భటలోదంబులం బడ్డయట్టు తమ 

ముల్ జాజెక్ బచిల్రేణికిన్”” వసు, ౪, ఆ. 
౧౯. “సీ, మనజాలవల్లిక ముజచి వచ్చితి 

గొంచుః జనుచెంతు నది యంచు జాణె నొక తె.” 

కళా. ౭, ఆ. “వ. ., వెన్ను చూపి 

బా౭రక ల” విక: ళో, ఆ. ౯రా 4. తొల: 

“క, శేబూారికిం జని ౦౫ట చైదాతుదినంబులకో 

వత్తు నద్దివసము లొార్న్నూజునుమో నీసంగతి, 
జాకజుట నా కనిన యోవ సంతోవమునన్.” 

వేం. వంచ. 3, ఆ. ౨౫౮; ర. నశించు. న్స్ 

జడిసి విరహిణి వగం గూశి జార చోర, దర్పకుఃలు 
జాజి రవికరతాప మాజి మను. 5, ఆ 
౨౩ 9. కహ్వు చెడు. “సీ. శబ్బసంస్కార మెచ్చ 
టను జాఆంగ నీక వదమైత్తి యర్థసంపదలం 
బొదల.ి ప్రభా. ౨ ఆ 3; 10. వదలం 

“ఊం, మెంబడినపోతరపుంగిటి నొక్కు కేలంన, 

నోరట దిగ్గం బట్టి దృథఢముప్టైవాతి న్వడి నొంవం 

జూచి కే, లాఖుటం బాణ నమైెకము జాగిల 

వల్ వెస వెంట నంటంగన్ో శుక ౧, ఆ. 

౧౭౯. 1. ౫ళనము. “సీ, 
జాొతుడు జరుగుడు కొలుపు జొ అన గళనంబు 

దనరును,*ల” ఆం. భౌ బద, ౧౪3౩; 2 

తొలంగుట; వంగుట “గీ. సోశ నొకకొండ వడి 

యోర జాతం లేక, తుములవిస్ర్రాంతి 'తానున 

దూం౭చినట్లు.”* సుద ౫% ఆ. ౮౭ (ఆెండర్టములకు 

నిదే యుదావారణము) విణ. 1. బిగుతు కానిది, 

వదులయినది, “ద్వి, సారంగచర్య బు జాటుగాం 

I-84 

౧ళరా 

వెం = జౌ అడు. 
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గక్చి. ద్వి వారిళ్చం పూ క౬ఒకణు వం, డ్రి, 

చిక్కన కానిది చలు చనిది; 3. _్రిందికి చాలు 

నది, మ్రేశాడునది. క్ష్ జాలుబొజ్జు,..” వారం 

త్రి ఆ. ౧6: 

జౌజుంగొబ్వు. చే, ఏ. (జాబుాకొవ్రు చక్కలా 

దువ్వి వదులః7గా ముడిచికకొబ్వుం “క. నందనము 

వెడలి చయనపుటందముగ జవాదిభూయత లలంది 

తొడవులుం  గుందనపుటంచు వగ జిలంం 

గుంచెలిసొాలంవలం జాజుంగొబ్వులం నొబ్బ్చకొా 

వాల్మీకి 3, ఆ. 8౯, రూ. లాజుడుగోవ్వుః 

“ద్వి. చలియించునుది చొప్పు జాబు :డుగొప్వు.” 
ద్వి సా, ఏ. భౌ (శ ర 

జ్లైజుంటెంటు దే. వి, (జాజుసపెటు)ు జాజెడు 
పెట. “క కొడు మెక్తుొలకు గుడికికొ,నడచు 
నస్వాలవడుచు నాఫీనామమునుం గొముడి 

ఫౌరుకొ మడిచేణు, న్వడి జాజుంబై (ట వింత 

వగం గనుపింవన్ *” శుక. 3, ఆ. ౧౭. 

జాలుమే. దే, స. క్రి. (జాలు ధా. ప్రే జాజం 
జేయు, ,జాతీంచ్చు స్వస్టానమంనుండి కదలల్బ్బ- 

“నీ బలి చూడ _ గబ్బిసబ్బలమోందివమయ్యెద 
బాజీ చి గ్ర/రోగ్రానం జక్కుల శేవ్న.” దకా* ౨, 

అ. 3౨303. 

జౌటుడు. జే. వి (జాలు, ధాం “సీ. జాజుడు 

జరుగుడు బాజుపు జూ అన గళనంబు దన 

రురు...” అం, భె "చ ౧౪ ఏం 

జౌజుపు, చే. ఏ. జాలు, థా) 1. జాజుట్క, గళ 

నము. “సీ కాలుడు జరుగుడు జాజుపు జూ 

అన గళనంబు దనరును,.,” ఆం. భోం ప్ర 
౧౪౨ (జాజువు. ప్రా పౌ 2. కొండచతి, 
(శ ర) 

జౌజుపాటు. (జాఆు?పొటుద్య. వి. 1. స్థలనము. 
2. స్థాలిక్యము. “ ఊ. ఎయ్యెడ మేలె చూతురు 
గృహింవరు జాణలం , బౌజంపాటులన్ విజ 

౧, ఆ. ౧౦౭. (ఇది కెండర్భ ములకు నుదాౌవార 

రాము. విజ, ౧ ఈ ౧౭.౨. 

జేౌాజుముడి. ణే, విం వదులంముడి. 

మండి, గట్టిముడిఎ (వ్యవ ఆది 

గాని పీటముడి 7౧దు. 

(వ్యతి. వీట 

జాయిముడియేు 
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జాఆు వాము. ద్వ వి (జాజు4ాపాటు.) 1|షారట్డ. దగ ఏ. (జూల, 4 కజ్ణి) 1. నల్బతాతి 

జాయిడు, గళరము. “సీ, గవనిశల్ సడలించి 
కవపికౌ లూని తంతు" డికి మలీ బిరడలు 

బిగించి, యముకాగణున రాగమునకుశు సారిక 

శా శ్రుతు లొనగూర్చి కరివె నివి, జాణలువాటుగ 

నొక్కసారి మాటి యొకింక జాజకీనసా రెలం 

చక్క నొ త్తి సమోర. ౬, ఆ. ౨౦౦; 0, 

చిమది. “వ,,.అవ్చెంకణా చేరి జూలువాటుగా 

నోర మోములం చలిచు వేండిలో ప్రబంధ. ౭౮ 

8. స్టాలిక్యము, (వృమాదపతికదోవము. 

జాౌబుచాణు. దే. అ, శీ (జాబు పొటు = స్వార్థ 

మున) క, చుక మగు. “గీ ధవళకిరణంందు 

చరమది క్షటము వింట, నల్లనల్షన దిగజా ణి వెల్ల 

నణుచు, సురతవరవళ ఖే దరీవిరళ చికుర, 'భారమున 

బాొబువాటబుప్రూ బంలినో తె” కవిక. ౪, ఆ. ౧౮౩, 

రి. వెడలు. “గీ. వైద్యు బిలివెద నని జాటు 

వాజి నోర్తు” కృ. శకుం. 3, ఆ. 53; 8. 

తొలలప. “సీ, నాతోడిసీడ లైననుం బిన్నం 

బెద్దగా సవరించు మో చూపు జాబువాటె 0 జ్య 

నూరి గ. ఆ. ౯౨ 

జౌజువోవు, చే. అ. శీ తొల. “ది, నుడివడ 

కగరక సొలయక జడ్డు,వడక వెళ్ళడక రప్పశ 

జాజువోకలి పండితా. దీమో, జం, పు. 

జాల వై. ఏ. (సం, జాలమ్స్ 1. చేంచలను బట్రెకి 

వల (శ రు 2. కిటికీ. (మాం జాలకజ్జ) విణ. 
జాలనద్భశము. “కీ వల యన జాలంబు వరణ 

జాల యనంగం దనరుచునుండు. దత్సదృశ 

నంజ.” ఆం. థొ. వ్ర ఆగ్రా 3 వద్ధకము, 

వనుంగు మొఫమందలి బొట్టనమూవహాము. న ee 

జాల, పొగరు కొడ యనం బద్మము ల్దనను, . 

ఆం. భా. ద్వి. ౧౯6; ఉ. ఈంటె. (యా. జాల 

వాడు.) ఈ ఒకానొకచెట్టు. “వ ,.,ేంగుల 

సోగయల శేలల జాలల నొద్దుల మద్దుల విరుగుల 

నిరుగుల చెమ్ముల జముల,, ౪” కి. శకుం ౨, 

ఆ. ౧౪ 

జౌలంచలవిడిది, ద్వః వి చేవగంగ., "సీ, సతతవనుల 

టెంకిజాలంచలబిడీది ,.4 “గీ ౪ వినువాక వెల్లి 

నాకనయగ గంగవెలయు.” వేం. అం, దిగా 

యందు 'బెజ్టను లేక్నఆ చి యుంచివకిటికీ. (శ, 

రు) "వె నఇతుకు వృసీంచుటకు రారితూ చేసిన 

బెజ్జము. (ట్రం “ద్వి. సొరగం శేషికపాల 
నున్న ంపుమి నా,జాళు శాబింగారు జాలకజ్ల ౫ను. క్ష 

(నిజలింగచిక్కయచరిత్ర, ము. శరం “డై నిలు 
వుగా కట్టం నాటీన ఓ. (వా) 

జౌలకాండు, = యం, డే. విణ. (జూాలషాకాండు 
ఆలన్య ము చేయం కాడు. వై. వి. క. చేయవలను 

బట్టువాండు. *(శ ర) 2, లూత్క సాలెపురుగు. 

“కీ ,జాలకాండు వెలది సన్నపిల్ల, పాదొ 

ట్రనయగలూక పరగు ౨4” అం. భాం ద్వి, ౮౭8 

జాలము. దే. ఏ. జూసు ఆలస్యము. “ఎ, గీ. కలికి 

రాయంచచోదల కలికి యంలికి యులికి వల 

మానవవమానగళికమాన, దళితవకాననలీల నేం 
దాళం జూల, జాల మిది యేల తోలవిశొలనయ 

నిశశాం. ౪, ఆ, రాళ. 

జాలరి. చై* వి. (జాబ అర) వ్రైవ రుడు, వరల్లెవాయడు 

“క, అంక వేశుక్కు కొటులం జాలరులు సొచ్చి 

శృందుకొనంళన్ ల భార. శాం. 3, అ, ౧౯౨ 

“ఊ, .. గందపుంగొండగాడ్పువే, నల్లిక బిల్లిఃళా 
దన రునామిడి మామిడి, క్రింద భూమిధభ్భ కల్ల జాం 

డల్లజాలరివిధంబునం బొంచి హరిం డెంద 

మున్.” కం శేకుం. ౨౨) ఆ ౨౨౦; 2. జల 

గడుగు వాండు, “గీ. జలగశుగువాడు వెలయుంను 
జాలరి యన.” ఆం, ఛా. దిష్భః ౨౮ ౫ 

జాలరు. వై. వి, (హీం. రూలర్ గొడుగు మొద 

అగు వాని కొన చుట్టు వ్ర లెడుబన్లి లఈోనగునది. 

“ద్వే. వై నొవ్వఛందువావటము నల్జడల, 

జానలు నవరించుజాలరుల్ మెజయ.” ద్వి, సా. 

కి. భాం (క. రు 

జా వల్లిక. ద. వి. (జాల + వల్లిక చిత్రపువని 

వేసిన తమలపాకుల కట్ట. “క. అవ్వడు తాంబూ 

లంబులుం గవ్వారమును జాలవల్లికలం బడంతులబే, 

నిప్పించె బంధుశోటికి, నప్పద్మ దళాయ తాతు: 

డంతకట సపతియుంక లే పారి ౨, అ, ౨౧ క్రీ 

జాలవల్లికలం ము తొర్టల జాలీలం పెకొఏంజా మరలు 

వట్టి వేళ్ల నురంటి.” రసిక. ౫ ఆ, ౧కరా, “సీ, 
ఈొంబూల పొ త్ర,0బం శం చనంగను గంపెయం 
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జాలి. జే. వి. సు, శోకము, 
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చనంగను గుంపె యనయ, జాలవల్లిక యనలోను | జూలించు. దే, స క్రి. జౌలివడుం “మ. సముఖానక్ 
+” ఆం. భె. ద్వి. ౧౬౬ 

హాల వాడు. ద్వ. విణ. ఈం రె వాండు. (శాం ఎ “ద్వ. 

జాల నారెనీ దివ్వటీలను జల్ల, Or ae గడి 

వఫూజరులను, నొడినెలకాం డె, ను నోజులవారి 

ళన బుస. పు. ఏ, ఆ, గం జో 

ప. (శ. ర నల్మ"మప్పి. 

“కు ఈలోకము 

దుకఖబహుళ్క, మారోకము భూరినుఖనిరంతర 

మం ద్కేజాలియును లేక యొండొరుతో లెళ్చగం 

బొంది యంంండుదురు జను అనఘా” భార 

శాం, ర అ-౧౭౧మ. అని నమ్రా ననుండైైన 

దై శ్యవతివ ల్కాలించి నీకేల జాలిని జెందంగ 

వనితా జయావజయముచ్దేవా,.ఎదకా. గ అ. 

2. అం భౌ వ్ర, ౧౨౫; 2. మనస్వుంందెలి 
భేదము. “క. చేదక్నిన కార్యములకు, వేదనం 

బొందుదులె జా౧విడువు మి(క నన 8, ఖేవను విధి 

దక్చించవం,7ాందర మే నీకుం గామిని చెప్రుమా,” ఉ, 

రా, ర, ఆ ౧౦౫; 8. వేదన, భావము, “క. 

ఈలా మంచము బట్టుక, చాలా జాలిరి దపిం 

శతమఖు:డు,,,”” దశా ౭, అ ర్వా 4 

కష్టము శ్రమ బాధ “ఈ. సుజయుండు దవ 

మ ఇాలికిం డాలి, వ్కర్షిల్హుచున్న వాడె ధీరచి తుం 

డు... భెర అృక్ళం ౨ ఆ. గలి “క, పాదు 
గలవాండు మన కొక, జారీ యిడక తాని తార 

సానకు వచ్చెక్ , వేళయిదె లెము నృవ,,.” 
అము. 3, ఆ, ' 98; 5, భయము, ఖితి, “సీ 
జాలినొందుచు నెత్తం జాలక వచ్చుచో మనక 
మండలువు లక్క_డచె చిక్కం ” దశా ౧) అ 

౧౭౮. ఆం. భో వ్ర, ౧౩౩. 6. వాంఛ 

కోరిక, “మ త్తకోకిలం కీ దక్కి. మఠాంక రాళ 

విశాలవేదులయందు: గో,నాలగొందిం దవంబు 

నల్పుజనంబు తాల్తుులం దూలం దృద్నాలికాకుల 

నిస్తాల స్తన పాళికామృగనాఖీవా, తూలికావాలి. 

బక్య ళాల లితూలికాళ కలాకృృతిన్ *” పాండు. *% 

ఆ. ౨౯౬; 7. విచారము. “క ఆబాలి యేల 

జాలి జట్టు, డే. నః 

గాడు గాని, యుకులక్ జాలించండు,., వ 

మల్దభూ ఈ౯ం 

జా లింబడు. ద్వ. ఆ, శ్ర (జాలీక్ ఎవడు l. దుకు 

వడు, వచారు “క మే లర్లింపను గీడును, 
జాలింబిడి తొల గం డో వన తూష్టీంభా, వాలం 

బిమనన్కు_ండ వై , వ జేసి నడతు 

నయ్యిరు చెఆంగున్ * భారం శాం, ర్క అఆ ౫౮; 

2, కష్టవడు, ల్ నువడు. క. . = అధర్మ కర్త ంబున 

నిట్రేలా యా EET జాలి:ఎఅచే దిట్టి 

వెందుం జనుచే యనినన్ .” పరమ. ౫, ఆ. ఇక; 

త. తావమొందు. “క. అఆలీలావతి తంత్రీ, 

పొలండు దినదినము మంద పాలై, తిరుగకొ, జాలిం 
బడి మననుం బటం, జాలక పరపురువషభోగ 

నంగతిం గోరెన్ి భుక ౨ ఆ. ర; 4 

ఇష్టవడం, కోరు. “క, కాలము సేరినమనుజుండు, 

బాకశచి శ్రంబుతో న వథ్యములం గొనం, జాలిం 

బడు గాని తనకుక , మే లగువథ్యములం గొనంగ 

మెయికొనం డాత్మన్ ” భా, రా, ఆర ౨, ఆం 

౧౭౧. “కు ప న విటుల వెదకలయగు జీ లంజేస 

..”భోజ రొ ర, ఆ ౧౪౬; రీ. భయవడుం 

కన, సీకటా షరి పాం. జాలింబడి 

గా జె 0౫వి కా బడియెం”” వను, 3, అం 

౧౨౭ 

క్ర" (జాలిక పెట్టు కష్ట 

పెట్టు) శ్ర మ పెట్టు. “ఉత్సావాము. సరాలపాణ్ి 

మమ్లుం pi కహ | లి శ్రీపురదానప్రల్ ; జాలిం 

బెట్టుచున్నవా రసవ్యావి శ్ర మోద్ధలిన్” భీమం 
క, ఆ, ౧౧౨. భార. ఉద్యో, 3, ఈ రణ 

జౌలింభొందు. దే. అ. క్రి (జాలిక ఇపొందుభయ 

వడు. “శా. గోలాంగూలకులంబు లాకులవ డెక్ 

ఫ్థరోవీంచె శొర్లూలముల్ , జూలించొంజ లులా 

యము ల్ సుడిగొనెక౯ొ సారంగముల్ ,., తాల'౦ 

కావరజుండు మందరనువోథా శ్రీధరం బత్తి 
నన్ వారు ౬, అఈం.రజణః 

జాలిగుండె, బే, ఏం 1. కనికరముగల వాదయు(డు; 

2, అదురుగుండియ, 

నిర్మల వీ జనా వి స్తత మేను బ్రతి నొనర్చం, జౌలిగుడుమే, చే. అ. శ్ర" (జాలిశాకుడుచు దుఃఖ 

గాల? భారం అశ్వ ర, అః ౨౬౪ చదు, “క. టోళలం వెట్టంగా జాకాలకొ వడి. 
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దన్నటయు భుగాలున నోరం, బాల వెడల 

నానరమయు, జాలిగుడి చి మంచుంగొండ చక్కిికిం 

బోవన్.” వరావా. ౫) ఆ, ౬౮ 

పౌలిగొను, చే అ. క్క: (జాలి+కాన.) 1. దుః ఖవడు) 

జాలిగుడుచు, (చూ. జౌలిండుఎ) “గీ. నాధ 

యాయింపిం జూచిన నామనంబు, జాలి గొని 

యెడు నొవదాబ్దంబు లాన; వినం దగుదుచేని 

'తెల్పుము విశష్ణమునను మూ శిుంగని కార్య 

చుమియును లేదు.” కవిరొ. 3, ఆ. ఉ౬౨; 2. 

భయపడు. “లయ గ్రాహి. ,స్పేలిరి మరుత్తు "లెద 
జాలిగొని రాళ్వినులు కా లండిగి రుదు లవ 

లీలం బడి రా ర్రిన్” భాగ ఇ స్కృం. 3౮౫. 

జేలిమాలి. చే. వి (ఉాలిషామూల్సి 1. వెజపు, 

భయము. “క. వాలనలద్యహ్నిశిఖా, మాలిక 

పీకీంచి జాలిమాలిక్ సీతా నాళీకవదన పెద 

వులు, నాలంశతుదం దడుపుకొనంగ నగి నగచరుం 

డున్*” రామా, ౭, ఆ. 3; 2. తావము, వేదన. 

“ఊ,.,ముప్వంపులత్తైదువుం దిగిచి వంపుచుం 

'దావులయంపసోన పుర్షింపుచు జూలిమాలి గొనం 

'జేనె మరుం డమరీకదంబనున్.” కవిరా, 3, ఆ. 

ళో. 

జాలియ, బే, ఏ. 1 జాశెడేగ, శ్వేన భేదము. రూ. 

జాలె “గీ, సానవముగిడ్డు అగుడు వేసడము 
కురుజ్కా చాయ సెలకట్రె జాలీయ'బి రి యణంబ, 

నోరణంబును నాదిగాం బేరువడిన, జేటజేగల 

గితీకొనవిడిచి కడిమి” వారిశ్నం ౨) ఆ. ౨౨; 

2, బొంగరపుత్రాడు. (శ ర) ర. యజ్ఞము చేయం 

నపుడు సోమిదద్లు కలశ నుంచుకొనువల. “ఫీ, 

ముఖల కీ తిం దమోనీథిం జొచ్చి శా జాలియ 

విరి వేణి వ్రేలు చుండగ కునంంవ్యు అ, ౮౬ 

ఆ, ౫౨ 4. (నం. జాలకమ్ం 
కం జాలిగా. త చాళ్ళిరై న జాలెనంచి. “ద్వి. 

వట్టుపుట్టంబులుం బఅసీడి జూ లియలు.” ద్వి. పరమ. 

౭, ఆ, కరా 

జాలియముం దే. వి జోలెసంచి, రూపాయలసంచి, 
సరాలసంచిః 

జాలీ. చే. వి, (నం, రుల్లర్రీ గొడుగు మొదలగువాని 
కొనను వే లాడుపచ్చు. ఆర్ష చందువాముత్యాల 

జాలీలం చికిలిక్రొ మించుటద్దము శకెనమించు 
జే on శు 

కాశీ య 

yu 

mm పీలే 

బాలు 

కగటు.” రసీక, ౧3 ఈ ౬౧. సా, 3, ఆ, ౧ళోీరా 

' అనియు వృయాగమొకటి చూపట్టు 
చున్నది,ఎ*చ .,.అంచగరులపార్పు ము ల్రియపు 
జాలికురాళము ,,+ దోమ తెరమంచమువై వారి 
నించువేకుకన్” ల. ఏ. ౫, ఆ. ౧౦౭. 

“జాలి 

జాలు. ER విం l. ఏమి, నది. A చుట్టువాలును 

న్య పోంగొట్టు నాలం, బిట్టూూ,లంపసిండి 

శ్రొంబట్టు నేలు, మెట్ట జాలు మొగిల్ వన మెట్టం 
జాలు నట్టి ణాలును గలజగ జెట్టి డలంతులో అచ్చ. 

చాల. 3, చెన్న. 3, ఆ. 36౮ '“నరసీజవృ త్తము* 

కప్పంగందోలుక్ గొన్వనజాలుక్ గనువినుకుల 

నొడికములగు సరులున్' య, ౨౨, ఆఅ ఈజ 

2, అల్బవ,వావాము; వ్ర,వావాము. “క్రీ క 

లశేం ఉలినీటిచద లేటిగా లావటి జా నోంద 

"వెలిబూది మేన నలంది” నీలా, ౧, ఆ, ౧౩. 

ఆం. భాం ఇ" ౧౫౭. కు. నం ౧౦. ఆ 

౨౭; నును, 3, ఆ. ౧౩. 

పౌలంకొను ఆ (క్రి. (జాలుగాకొను) 1 ప్రవ 
హించు కాటు, సృవించు. “చ. సతతము వాని 

“తేనియలు జాలుకొనుక్ బహూనిమ్న గాకృతిన్. ఫ్ 

వరాహా, ౧౦, ఆ. ౧౩౦. “ప, , ,చృుణ్మయం 

దై.నఘటంబున జలుబులు జాలుకొను తెజంసన 

దిన దినంబునకు నా యువు తయం బై...” భాగం 
౧౧ స్కం, ౧౦౯ 2. వర్ధిల్లు. “క జాలంకొను 

-పెంపుతోం దగ, నీలాగున దగవు నడిపి యింపు 

దలిర్చక ,) లోలో నలరుచుం దన యిల్ఞాలిం 

గని శుక్రం డనియె సర్మి లితోడన్.”” యం ౪, 
ఆ. ౧౨౫ తి. చరించు, వ్యాపించు “డ్ 

ఆకనియాలు డీలుపడనట్టిమనో జూని వాలు వాలం 

కం జబాతనంచాలు భూలుగలనంవంగి కొమ్హలగీలు 

ఎల ము,క్రాతతిదొలం "మేలంకొనుకల్వలతావల 

మేలు జాళువా  జోతుంబాలం జాలుకోొను 

చూఫులం జూపఆ సేలం స్రోలునన్ శుక. 

౨ ఆ. ౬కి. రాజు చ 3, ఆ. రం. చిత్తభాం 

గి ఆ. ౧౨ 

జొలువా బే. ఏ. బంగారు, సువర్ణము, “ద కలం 

మణు జాత వాసరి గెవయ్యెదకొంగన విదుర్చ** 

దశా. ల అ 3౧౭. రూ జాగువా, చంద్రా 

టం ఆ, ౮౭. 
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జౌాలువాటు, ద్య. అ శీ (జాలుషౌపాణల్సు 1. 

ప్రవహించు; బన సృవించు. “కీ కర్వా 
రసము వొంగి తోొరరాడుచాడ్నున శశిరేఖ 

నమాకంబు జాలవాజిి భార విరాం 

ఆం కీ ఎం దుండుగురివెంద వందిళ్ల 

శూందేనిజడి; యిందు శిలలందు జాల వాజు” 

మను, క, ఆ, ౭౮ భీమ. ౨) ఈ ఈ౨ 2 

వసించు, వ్యాపించు. కీ మిళిత రాగా భోగ 
మృదుగల్ణ పాళి పై సమ్సపోద్రే,శంబు జాలం 

రన. కావ్యా. 3, ఆ ౨౯. 

౧ 

౧2 

ChR-) 

జౌలువు, దే, వి. = పౌలు, (వృనావాము (ఆగ స్త్యుడు 

స్ట్ (శ్రీరాముని) * వః .తూర్థ్భ ౦బుగం గరంబుల జెత్తి 

భి గ కితోడం శగాడశిలించి గ యమవోమనాంస సందర్శ 

నాన్లాదంబున జాలువు అగి చాన్పుజలంబుల 

దడియుచుః బ్రవ్భాష్టమానసుండై. ,. " అధ్యా, 

అర. జరం పు (శ. ర. పాం 

జ్రాలె. దే, ఏ. 1. ఒక జాలిడేగ, శ్యేనశ్లేదము. రూ. 

పౌలియ, జౌ లెముోగీ.మృగయు లంకటం డెచ్చిరి 

లసగుడు [గిడ్డు,జూలె జలక ట్రై కణుజు వేసడము 

చెర, కరుడు వారిణ యను జేగగొలము సాళు, 
వముల( దిలంపుకు న తకు. క 

శకం. ౧, ఆ ౧ణ౦. ' “క్రీ సాళ్వ మా బా లె 

చేసడము డేగ లగుడు 5 కణసరంబు నోర 
జంబు, జలశ ట్రై గిద్దు చెంచడ మన శ్యేన భేద 

ములం...” ఆ. భె ద్వి ౯౦, 2. వలనంటీ 

నాగెనము లుంచు నంచి. '“గీ,,,టంశ, సాల 

వాటులు నించి యాస్థానిం గట్టం గాలసర్పము 

గతి ద్రేలుజా లె కారో ఆము, ఆ. రాగి, 

“క, pan బట్టింపుము వది, చేలు నయిదువేలు 

ఆండునేలు నరయ స్వొన్నా లరి కోంతలునకు 

వనువన్ =” చం భా. ౮, ఆః ౫; తి, బొంగరపు 

కక రాడు. చం కనకనగంబు బొమ్మరము గా భుజ 

Ro ద్రుడు జాలె గ నముర్చిన గిరిపులి, 
$9 గాంచి... విక్రం ౧; ఆ ఎ, ప్రబంధ. ౧౦౯. 

స్ట లెర్తుం చే. అం కి (జాలు ఎత్తు జాలువాజు, 

వ పహీంచు. “గీ. అంతిపరమున కరుగుచో 

నింతి తిరిగి యోరగాం జాచినపుడు శృంగార 

రస మపారనూగ నుఖ్బ బాలె-త్తె నార డాని, 

m0 

వాళ్లు 

చలమనోవాకలో చనాంచలమ శెలను.” విజ 

క్, అం ౧౧. 

We దే, ఏ. జెట్టియొక్క య వకరణవిశే 

ముం “గీం సుదశియొడ్లూ ఇమే దట్టి చుట్టు గాంగ 

ae సరము ౫ జాశెశ్రాదు గాః గ మంచి 

యరగండవొాడి 'మేనిమట్టి గాగం జి క్షజుభు 

జాభుజి! జగ జెట్టి బోలె” సంచా, ౫ ఆః ౮ 
(శం రఈ పాం 

సాలెనము. చే. ఏ. వలపంటిణాకౌములసం బి. జాలి 

యము “గీ తాను నిల్లాల :గొమయుం దనయ 

యుగము, మొలల  దీనారములజా లెములు 

వహించి సాతుం గూడి చనం 

దాంక్రి నలుగురం బట్టి ధస మెల్ల 

కొండ్రు,” 

దన్కరులు 

నొలిచి 

కాళీ, 2, ఆ. ౨౫0 

జ్రాల్యా = పౌలంవాం “ను, , ,విడేవావల్లభుని జాల్య్వా 

పిదమూసాలం జగన దంసీందుఖ డిషి..ల 
౨ WU ౧ 

దా, వు. ఆం ఏ గరా 

హాళించే. దే. న శీ" జళిపించు, ఆడించు;విదుల్పు; 

దులుపు. రూ, కందు నీ వానుమదొక్ళ 

తులం (ప్రా సీనకంచుటరిగలు జూళించురవళి చే 

డాలు మంచం వైజు ర, ఆ, ౭౮ “వం. 

ఓడలం జాళించి తూలించినం జాలించక ముంచు 

కొని మందరం బిరిందివంకను వలవలం చావలం 

భోనీక పొదివిన నజకీకి పిడికిటం బొడిచియు, ... 
రామా. ౮. ఆ. ౧౪౫ 

జాశియ. డే. వి. మండలభ)కుణము, గుండ ముగా 

తిరుగుట. 

జాళియము. డే. ఏ. = జౌళేముః 

జాళీలంం డే, వీ బం వ,స భేదము. శ్రీ జాళీలు 

వెజంగులం సామంతవిధులును గావులు దశిలీలం 

ఖండనరు లం” ఫనాః 3, ఆం విల్లా, 

జాళువా. బే. ది wis ఆవరంజి, 

శుద్ధ నోగబంగారను. “సీ. జాళ్ వాసొమ్లులుం 

సరి గెదున్వలు వలం "హ్టూనుమాణిక్య సింహాసన 

ములు.” ఊం రా, ౫) అ £౬౭ “సీం గిలుక 
మెడ్రాలణాలు 'చల వకుచ్నెలలమై జాలనాబం 

* ఇారునరిగం గూర్చి” దశా. ౨ ఆ. 59 

“సీ, , , అలిశుద్ధచా మాకరాఖ్యలం వను గ జాన్వి 



జాళు 

చేలిమి యవరంళలీ బాళవా కుందకం బుదిరి 

నా.” అం ఫె ది ౨౭౯౩ రూ, జేంలంచా* 

జాబ వాళంటితొలివేల్పు, చే. వి. హిరణ్యాతు'డు. 

“గీ, జూలంచాకంటి తోలి వేల్చు చేలయెస్పం 

నొంచు విసదారిటెంకి శేతెంచుచున్నం బూని 

తొల్పందిగున్న నై వాని. జీజి, కోజకొన మన్ను 

దాల్చే కోరి సీప్పే అచ్చు. బాల. ౧౫౨. 

జంళు వాకంటీ రే ది మరి. జే, వి. హిరణ్యాతు(డు. 

“దండకము. , ,"నేల యెల్హం దనం గొంచుః బెం 

జిల్వ శాణెంకికిం బెజబులాజాచవాకంటి శే 
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శ ట్య క దివ్యరిక్, జన్నపుంబంది వై కవువా a 

కిలా వ: ఆ కరణం 

జానవాగబ్బలి. చే, ఏ. ( జాలవాగాగుబ్బలి) 

“మేరువు, బంగారుకొండ. “కీ నిర్తంపురక నాల 

శి స్తలగలిక ల జాళు వాగుబ్బలిః బో దానిలో 

ఘటికా ౨, ఆ. _౨౨౮ 

జాన వావజవయ్య. జే. వీ (జాటువాక+వఆఫు? 

అయ్యి-) హీ రణ్యక శిపు:డు. “వీ జాథవావటి 

వయ్యం జంపి యావట్టికి మే లిచ్చు సామేని 

మెకము నొకటి.” ప్రబంధ, ౧౬౨. 

జేద వాబొము. చే. వి. బం గారపుబొమ్మం క్ ఎమై 

గల దిది జాళునాబోను యేమొ” టా, రా 

౪, ఆ ౧౮౯ “గీ. కమృవిళ్కాంని చేతిఫూంగొమ 

ముద్దు; గుమ్లు నిద్దంపులా ళు వాబొమ్మ, ..” సీలా, 

౨) ఆ ఏ౨, 

జూ ₹ిఐ జాలి యం “ది ఫొరింబొరి నంకుశంబున నియ 

మించి, కరి జూోే సేయించం గడలాశువాండు.” 
రం, రా, యు, కరా, ఫు, ౨రా వం. 

జీళువావింటినాండు. బే వి (జాచవాచావిల్లుషా 

వాడు) మేరుధన్వండ్యు ళివుండు. “మాలిని. 

జగములయుకిమో డా జాళువావింటివాం డాం” 

అచ్చ. కిష్కి_౦+ ౧౦౯ 

జాము. దే. వి. 1 అశ్వగలివిశేమము, రేచికము. 

“న్న, పేరము వేడెము జాశెము బవిరి నా 

శ్ర బతంబు విలసిల్లు” ఆం. క ద్వి, ౧౯౮ 

a, నమండలభ కణము, గుండ్రముగాం దిరుగుట. 

“వ. , ,అవనసవ్యగలిక్ జా శెంబున వాయంబుం 

బోనిచ్చుచు, ..”" మను, ర, ఆ. ౧౧౫ (జా 

నులు, ది,షు జ బాళనుూలుగా గిరగిర దివ" 

12914 
అలానే 

జావ 

“సీ ్గద యమర్ని. తేసవ జాళింబులం 

రన చుం బఆ తెంచి గాండీవి జేరియంగ ములు 

జ .పీ,”” చై భా. ౫, అ, 85) 

జాళ్యా. డే ఏ. పాథనాయొక్క. రూపాంతరము. 
ఏర అ్్షీ 3] 
మ, వలేర్ గ్రుచ్చి కవుంగిలించి బిగి జాళ్వా 

వెల్యపుక్. న ద్దు చెక్కిలి ముద్దాడుచు మికఘ్కు 

గళ న్ టంపుం దమి సొక్కిం గంత క నోడ్నునన్ 

దళొం ౨3 ఆ, DAN 

59 
ea 

హావ. నై. ఏ. (సం స్రావ) గంజి నూకలు 
లోసగ వానింజేర్చి వలంభ గా కొాంచినయానోర 

వదాగ్ధము. SE నిస్త్రాపకంజ్ఞ యె నెగడు జావ 

యనంగ...” ఆం. భా. దిట్ట. ౨౫౦. (ర 

బసహుఘాతుకుడు "పెట్టుపాయసార్న ముకంటె 

సద్వర్హవుదు సోయం జావ మేలు.” రామలిం. ఏ. 

జా కంకము. ని జయాంకము, “క్షు వేసిన 

యంతకు నలువురు,  జౌవంకంబులునుబో లె 

స్రై నము వానో, ర"వనుబతోడం జాడ, 

దీవన వడ యంగ దూర్చు తెల తెలనాతణెన్ .” ఉం 
వారి, 3, ఆ. ౮6, 

షావడను. దే. ఏ. 1. అశార్యను. (తాలిమి 

లేమి) “ఊఉ. శేవలయోధణే వరులకిల్ళిషముల్' 

దలపోయ కిమైయిళ్ , పావడ మైనం జూచి 

యద చందను గా దని యంటి: గాక.” భార, 

ఉద్యో. 3, ఆ, ౬౧; 2. పిలికితనము. “వ, 

బ్రావాణజాతి జావడమున వాలి నం గొంళు దుల 

శలొ, ౨. ఆ ౧౫౮. లి. గ జ్ఞసుకట్టు ‘Ss 

వీలు కువాటుగోడిగల జావడంఖణుబకుం బుట్టి... 

బుదర కొదమతట్టువగుంపు... ఆము. క, అ. 

3౫. కం నావు గలయ థై గజ్ణపు, జొవడ ముల 

మోంద మొత సంచు ౫ దూలన్ ”' ఆము. ౨, 

అ. ౯౬. (శర పా క శ్చేన భేదము, 

“ద్వి, జాలెడేగల మంచిజావడంబులను, సాళు 

వంబుల మంచిజలకట్లియలను.” ద్వి. వారిళ్చం 

ఫూ ౬౨౫. వం, 

పౌవడి, దే. వి. (జావడముప్తుళఖ) చాకలవా:డు. “ద్వి 

వరునింటనుండి యొచ్చటియుంను నింటి, కరుగు 

దెంచినయింతి నలుగక యేల, జీ వెళ్ళి రాము(డ 

స యని యొక్క,జావడి యనుమాట చారులు 
చెన్న.” ద్వి, భాగం ౯. స్కంం, (శర) 

డే. 
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పౌవళము=జసౌవడము, డే. ఏ. గజ్జిపుకట్టు, అశ్య్షవిశే 

షు. (భం ర్య 

వోంటీ 

వినర్మ్ను కు జాము నుర చు అ మ జ్ ఎలి 

రోం పు. ౨౦౮౯ వం. 

జావళి చ, ది, = జావరీ. నీత ఏజీ కు ని (శం ర); మేము, జ, “ఉక. (క జు జు ప్ర మీంపి గా నున్నది, 

కౌవళీ=పా వళి (వ్యవం జాఎలీబు సొడుచున్నా కం 

రక్ముపుసామ్మ. (శర 

కీ 

డా 

మేం, బే, వి. 1. తావివీచుట మొవలినవాని యుదగు 
ధ్వన్యనుకరణను. “సీ, తరళాక్న్షీ సీమేవితావి 
జామున నొదు మనసుజుమ్ము నిరే.న మరులుంకేందు.” 

లావణ్యశ; గి, తుమైదలం లోనగుకవి మ్యోయుట 
యం దగు ధషన్యశుకరణ ము. “ది, పొలకుసజు 

మని పౌలయునుక్ని శల.” ది(.వారి శ్చ. డం 3 రారా 

వం. (ఈయర్థమునందు ఆ మ్రేడికమున జుంజాం.) 

“క మదగజ దానామోదముగ గదలని తవు 

కములం ద్రావికడుపులనిండక్, బొదలు చు6 

దు'వైంద కొదమల, కడుపులు జుంజివ్యటంచు గాన 

శువివది. “సీ, కటక చె సికికకుణుద జుంజుకు 

కలును గంచెనచా నుకాయ ముబును.” కాకీ. ఏ, 

ఆ. ౧కిరా “(వాంసవర్ణనము సీ, తోడరు 
జుంజుజు మేని దురిష్గికారంబునం బుళంగుంజుట్టాల 

A) ట్రులితంకే జం.” వె. ౨, ఆ. ౫ “చ. బల 

సినవాన్హి కచ్చటల_వైం ద కుజుుజుజణుముండ్డు రాయ? 

7, గలమము లుండుం బండి యెజగంబిడి, ,. 

ఆమం, ౧) ఆ. ఇగ (దీనికి కొన్ని చోట్ల జు వర్ద! 

లోవమునగలదుం “సీ. జుంజావెండ్రుక లెత్తి 

చుట్టి కలే దీంగ వన్న గాధీ క్వరు పగిది మెిజయ.” 

వక్రం ౨, ఆఅ ౧9౩. ఏ. lL. జొందాజిక ట్ల, 

(శ. ర; 2 జుట్టు “కీ, ,జుంబాటు నీక జుట్టు 

చుం చనంగ్య శిఖ యొప్పు,, ఆం. భా, ద్యి* 

౧౪౬. 

శబ్బమం వరమైెనవ్వుడు జుం శబ్దము యొక్క అను 

స్వారమఃనకు మ కారాబేనము ) వరావూ. ౯ ఆ. 

వెలుతురుపుల్ల లం లోనగు వానితో జేర్పజ చిన 

దివ్వటీ. (శం రం 

sve (రీ గగనకల్లోేలినీకనక వద్మములవైం సొంజుబుపిశొచము. మీ ది. (జుంజుణుగాసిశాచము 

దుమైద 'వెనసి జుం జుమ్మరనయగ.” వార. ౭, ఆ 

౧౩౯. 

కుండే నం చ ర్స్ 1; దీష్రానళిభండుగ నాం టిరొ తి 

బాలురు కాల్చి త్రి, వ్పెడు జోల్టువిడవలి లోనగు | జో3 
వానినికంపాటిసన్నకట్ట, డొండుజుకట్ట, పంక 

(శ. ర); 2. కాష్టదీపిక, “సే. వనకరు ల్ల వదహ్ని 
యనుజుంజములు సోశయగరము లెత్తుచుం గొంచె 

వరుపువాజె.” కవల. ౧, ఈ ౯% “సీ, జుంజరు 

దుందురు సురుడు దిక్వెనకోల యనంగాష్టదీపి 

కొటవిదయ్యము. “చం తలఫుక్రైలగుంజుం జుట్టు6 

సొజుకుజుంజుజుం పిశాచంబులంను. , చంద్రా. 

క) ఈ డా, 

టిలేనె. చే. ఏ. (జున్ను? రేణ్సి మధువిశేషము 
జుంటీంగలు కూర్చిన తేచి, “సీ. అలంతిదంకంపుః 
గామలపీలినురంటులు శోధించి వడిచినజుంటి 

“కేశ” పి, శకం, ౧,అ: ౯రా “వ,,,మునురు 
'తేశళ్రాంబినె జుంటితేనె పుట్టతేశి పెరతేజ కజ్ణ 
"తేన కరుజులేనె...” చ, బంధ ౧౧.౨ 

కావ్వూాయము శెలంగం” అం. భా. ద్వి. ౧౬౫. | హేంటిమోవి. చే ఏ. (కన్ను + మోవి తేనెవంటి 
జొంజామం = హోంజేము. (శర 

జుంపుజీంచేు., జే, లం శ్రీః (దుంబేటుగాఇంచు) 

జాంజుము7గా నగు, చెదరు. “వ. అప్వుడని ర్య్వారగర్వ 

మోవి, “గీ సౌగనుకాండెద6ం గదియించి పేంటి 

మాపి, గంటియొనరించి......” నీలా, ఏ, 

ఆ, ళా 

థామంబు లగునశ్తామ్మ చూడసాక్వభామంబు | హోంటీల, జే, వి. (జున్ను ఈగ) తేజెటీయ “కం 

లలిరూశపీకావరంవరలం జుటీదుటిం చూచి బవ 

రంజుఫొని జుంజుజించినమెడలం నిగుడించుకొని 

ఆ రసల, రో ఆ ౨౦౯. “ది. ముంజు 

గబ్బులతుట్టముదుక "వెం డు కలు, జుంబుటీంపయగ( 

ఆజగరమును జుంటీధయుు నిజగురువులం గా 
దలంచి నిశ్చింతుండ వై , నిజనసిలిం గర్శంబుల్క 

గజిబిజి లేకున్న వాడ గాౌరవవృ త్తిన్*” భాగం 

౭. స్మ_౦+ రకల. “సీ, మక్షిక యీంగ నా మను 



చర్తావ esse జుమే ఇకో 

నూరుహస్తోమములమ. ౨ కారీ. ౬), ఆ. రం 

పట్ట చే. ది వాంవంబడినబొట్టన ట్రే లి చూపుకు చ్రేలి 

“నడిమికొలక, ప్రాచేళము. pra షై త్త, న్ 

లొడిక యం “సేనలను లాడితిలి యం చన 

జుట్ట se జాక్త యనం, చా) దేశ 

చామమె చరంగు...”ఆం. భా, ద్వి గళం. 

“కీ ఇవ గాలి కనీన డూశవరావాదవశేం ద్ర దు 

చె నజుద్దెంటిలో నాం జాలం మశ. ఫ్ అ, 

వెగం 

కట్టనవ్రే,లం. దే. వి. (త, చుట్టువిరల్ * క. నుటుమె మే 

కర్ణ, జా _్తన్రే,లం- ళ్ ొహోర్తేగా జుట్ట. 

ట్రే లంజా క్తనశ్రే సకందోలు క్టని. ఆ. భా. 

షి. ౧౩౯, స్ప .. తొట్టినఖితీం a జుట్టున 

చే చ్దకెళివికొనియె.” దశా, ౨, అ గిం వ, 

కటి కుగలం బేర్ణాని పీరును శాతేమ్థులంను లంగ 

నరుళకు నిన్ను జొట్టనచ్రే, లకుం జూసవచ్చునే... 

భారం దో," aye సంక. “ట్ట _,వారలక్ , 

జుట్టన ప్రల ఇళ్నరికిం జూోవంగవచ్చు చె పాడి 

వో_క్షమా.ి భాగ. క. న్యం, కణ. 

జెట్టవ్రేలు = ేట్టన వ్రేలు. “పీ జుట్టనద్రేళ్ళను 

కండుం బట్టించి నడికింపః దలంకుచు రా లేమి 

బలిమిం దిగుచుల సా. ఏ, ఆ. ౨౫౯ ఉత్సాహ. 

జుట్టమ్రే ల భూదరునకుం జూపి యకతంబుగాక్ 

hs. ౨, ఆ. ౧౦౯ “సీ తెలియ ట్రా 
చతివీరంబు చిటికెన వ్రేలి మొదలు జుట్టవ్రేలి 

థి 
మొదలు, పికృతీర్థ మనంతట! విజ్ఞా. ల 

౧; స్రాయు. ళా. 

జేట్టిలి, జీ వి పాంచంబడిన బొట్టన వ్రేలి చూపుడు 

నే లినడిమి కొలత, ప్రాదేశము. రూ. జు ల్రిలి. 

(శః ర) 
కుట్టు. వై. ఏ. (నం, చూడా. క, జుట్టు) 1 శిఖ, 

దీ జుంజూటు న్పిళ్త జుట్టు చుం చనంగ, 

అం. భాం “క్వి. ౧౮౬ 2, 

చెమిలి కోడి మొ వానిసిగ. “క. ఆరెలు వల 

సిన 

శిల యువ్వు లి క 

1226 జాడు 

ములంం దొడలున్కు దోరము బలంమెడయు 

జుట్టు. దుండము గుజుచల్, బీ5ంబును నుర 
మును వి;స్తారి యగు న్నారికేళజారికి నెందుక్ 

దశకు.౯ా,ఆ, 3 ౧.ఆం. భె. ద్వి ౯౬.8. వెంద్రు క్ లూం 

జేట్టు"బులుయగు. ద్వ వి. (మేట్టుగాపులుంగు) నెమిలి, 

శిఖావళము, “ఉఊ,మా యనుగుం జేలిక” వెకకుమా 

యను వొప్పం దుటారిచిల్బ_లే,మా యను 

Xండుచజేటికెొదమూ యను నిద్ద పు ము ద్దుం 

జంననూవమవూ యను: జుట్టుం బుల్లుతుటునూ 

రోను...” అచ్చ. ఆరం గొ౬. 

జేట్టున. డే. విం జేట్టుపు. ఉరీ + శుక్తార్హమూలంబు 

"జుట్టుగు చేరును ఇెలమి. పీదెముతోన నియ్య 
వన చిక. 

హేట్టునకువ. ద్వ- వి; సెవింలి మయూరముం 

హాట్టునట్టువ రే జిజోదు. ద్య. వి. మయూరవావా 

నుండు, కుమారస్వామి. “సీ. జుట్టునట్టువరేశి 
జోదుగాంచినదంట నగరు లేటిననా:టి ముగి తి 

త్రోవ క యనా. ౨9 ©. ళళ. 

సట్టునష్టువిట్ట. ద్వ బి. (జుట్టుగానట్టువాపిట్ట్ర 

ఇఏింలి, *వ,,,ఇంచు మొగులుంచెగలని బెట్టుగా 

నాక్తుజుట్రునట్టువ పీ ఫ్రీలు ee లను 

తలంపు 'పెంపున బదలకొడియ. త యయా 

ర ఆ. ప్ప, 

హేట్టుకిట్ట ద్య. వి. నెమిలి; శిమొవళ యు. “వ, 

ముఖచాళిం బూని వారలవె ఛాణుథారలుం 

జావ నవృక్టున జుట్టుపిట్రలావు నెట్రెంపుదాలుపు 

బలగంబు స్వ స్తేశంబున నొడ్డుగొని. .. స బంధ, 

౭ర౮రొ. 

వోట్టుకిట్టతాలపు. ద్వ. వి కుమారస్వామి “ఆ, 

అొమ్ముంగాండి పాం రకముల నేనీనం సొమ్మనోయి 

-సుటికొను మెకపు, "నివుదు అో౭గిజొట్టు పిట్ట 

గోల గొంచగట్టుం బోలె 

వ్రాతల అచ్చ, యు. ౨౦౯ 

కమర = = జుట్టుగు, దుట్లు ఫు దుట్టుగు. దే. ఏ, అజ 

“కీ, నవాచేవి బుట్టుపు చలిపిండి చిటి 

మటి 'పెన్నెరు విసబొద్ది పిండిదొండం” వాంన. 

౪, ఆ, ౧౦ ఆం భో, ద్వి. ౬౧+ 

జను. చే. అ. a ఈ జాణంగు. త. సుణజ్లు 

Sen. అవసరిల్లు, తవ్వుకొను. “నీ “శ, 

హల. మ్య 

ఫ్ర ఏంగి? 



జరం గు. డే (ఆం స 

జేణిం 1227 జోన్ను 

కాడికి శ్రమృజం ఇలు విడిచి వక్క_జుాడుంగు హా త్తిలి, దే. ఏ. = మేట్టిలి, ప్రాచేశము, వ్రొంచంటడీన 

జాడీ "మాయమ. బటి చుక్క? "జేరు 

చరిచా. ౨కు: ఆ, గొని. జ్య ష్సీడి కఠకవళీ కాండ 
WU 

యోడక మిగుల తాశెగ్దు చేసిలతింక జెందుం 

దూజ-,గలవు నలువ వచ్చి కావంబూనిన నిన్ను; 

జాడీ పోవ నీక వమడంపువాండో అచ్చ: 

యు. ౨౨౦. 2. డాయ. (చూ, జీను:గు 

3. వందించు; వంచించితోవు. “వీ కాను 

వీరంబులం వాసీ?గా లంకించి జుడి గ చెల్లాళ్ల్ళళో 

బోగం చేసి చంద. వి ౧, ఆ. ౫౨; 

శ. వెనుదీయు. “క కాదే ఏను. డొక్కుటి 

యిం, కొ జేవినె గలది గలిగినట్టు తెలుపుసీ,సైబే 

ణేరము పౌడి:గినం గాదని యముగవమునుం 'డామె 

గట్టిగం చెలుపున్ *) సాం౨ ఆ, ౨ర౨- వి. 4 

వందనము. “సీ, ,,వంచన మెళంచ. గీ, జావులపు 
జుణంగు “మొఠఠిపు, 

డవంగ... ఆం భా ది £౯9; 2. అగవార 

రామం. దొంనతనము, (చూ. జుణం:గు) 

జ శిగంకవెట్టు. చే. ఆ. క్ర వెరుకలాగు. “జ, 

అందియ గల్లు గల్లన మదంఘని చేలను బట్టి 

తా*వై, నిందుకళలొఎతంచుం డిడ నే నగుచు" 

జాణింగింత కెట్ట... 

కు , గోరా క ఎయపీఘక్కు 

పొర్ష ఈ, ఆ. ౧౧౮ 

ఇ పుపుస, 1. భయాను 

వదక జలజంబులకు మూ గు 

వరవమురాళి, శుకషి అ కిలీముఖూలికి జుణి.గి జుణింగి, 

నఖు ఎ ఫహ్పారచయ శేళిస బు పున పుశ జ చంద్రా. 

ర్క, ఆ ౧౯గొ; దె దాంగు, 

లచే ఆజ ల్లు 

“దం. వాొడునుం, 

జూణియి పాటం తూవడగి చో దెటుగంబడి నీక 

మాయలస్.” రామా. రా ఆ. ౧౪౩. 8 వెను 

దీయుం “సీ, కలమాపుటెండువ్లుల్ గవయంఫుం 

బండువుల్ చాచి వచ్చెదవంచు బాణిగెనో దుల” 
కృ. శేకుం. 3, ఆ. ౨9. 

జుత్తే = జుట్ట, “క్ట వ్రేలెండు నళల్లెడు బు క్రె:డు, 

జీల లెడ ల్లాంగ నిలిచి నిష్టరమనుజ, చ్యాళ వరులు 

..౪ కరకు. ౫ ఆ ౮౧. ఆం. భం ద్వి, ౧౪౧. 

క్షనమ్రే లు = జుట్టన వ్రే, లు చూపుడుద్రే, లం. గీ, 

“జుట్టవే, లం వాట్ట ట్రే లు హా శ్రనవ్రే లనంబోలు. 

దర్భని. ++ ఆం. భం 
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పి. ౧౮౪౯ 

జాను. 

అఆ. ఉగ “వన 

హే సంపు, జే స క్రి" (వహౌరుంగు. ధాం 

కున్ను. దే. వి కూ. 

"కొటనమే, లిచూపుడు ప్రే లినడిమికొలకత, (శ, ర్ఫ 
కేల క. ఇజేమను, “సీ మాట 

లొబ్వుగం చెపు ని యదేమనువేళ కవల 
జునుగస మాయావి యగచుల “వేం. మా. 3, 

++ దొర పోతుల నీతీంచి రోసి 

యాభీఎంబుగా నాలంబుం శావిం చి కాలు కాలం 

'బెనంచికొని యనిం బడి పెనంగుబలగంపు ప్రాంత 

గని జుని.షి యనీకంబులకు 

న్ఫుక్కి- కృణానికంబులు "మెక్కి వలీ కంబు 

లెక్కి_ చఇయ్యర్తి యొ క్కి +++ రాజి చ సే 

వరివారరిబునుం 

“ఆ. 2. 

జేరుగుటీంత. జే. వి (యేశుంగుషాతఈ:తు మునింగి 
యో టు; దా౭యగడీంక. “కీ, ఇంతులలో చెల్ల 

నెకురెక్కు డన మించుజుశంగుటీ కలకు నీచోర 
బుడుతం చంద్రా, ౪ అ రజః 

చే) ఆవ 

సరిల్హకేయు, తోలు, చోంపు, *చ,.. మాలిన 

శేహోమ్షం బో, జునుంపుచు దీలిం 

గొండు వెలసౌన్లుని ఆ యమ్యుచు నున్న వాండనన్.” 
చెన్న. ళో, ఆ. Ee 

Me 

క. ఆవు దె మొద 

లగునవి యానినరెంగడుమూండు దినములళో 

పిలికినపూలు బెల్లము పుచదార మున్నగునవి 
చ్చే యావిరిమోంద కాంచలో నగుగడ్డ, జాన్ను 

గడ్డ. ఎదీ * పెక్కులాగులం గదంబించు జాను ల 

తోడడం జీర చా.కొన్న క్రొంబెవయగతోడ.” కి. 
శకుం. ౧, ఆ ౧3%. EY ఉన్న మాంగడ 

పెరుంగు పాల్నెన్న జున్ను, లన్నియుంను గొల్ల 

నాను నవ్యశ్నాలాండు.” నీలా, ౧, ఆ. ౭౬; 

2 జాన్ను బాలం, ఆవు ఈనిన ఆయిదాటుదిశమంల 

లోని పొలం కియ్యూషము (శరం) 8. తేజ 
వట్టు; ఈంగలతో నిండిన "కేచి తెథ్రె, (కీ ఉన్నత 

తరు వెక్కి. జున్ను సేకుజుం ని "నేనియ 

యానని వానిభంగి*” ఖభౌర కొం. ౧| ఈ ౬కి 

“డిం. జున్ను శేంచినరీతి ను లెల్ల బెదరి కన్న 

వారేం గిరి కన్న త్రోవలకు” ద్వి. వారిళ్చ భూం 
ళో౧రో. బం, 4 లేన. “క. తేనియ యన జూ 
న్నన నఖి;థానంబులు మధువునకును దనరుం 



చ్రోన్నుం 

జే శై ఆరి, శ్చ, లీలా ళ్ జలికినవల్ము 

శెల్హ్లం బరిపాకను వచ్నంగ ఖండశర్క_రల్ , ఫల 

ములు జున్ను లుక్కైరలు పకష్టము లింక..*రౌం 

వి ౧,ఆ ౨౭. ర్. ఒకానొక చేందుకట్ల్టు. (వా) 

పన్ను బ్రాలు. ద్య. బి బం (జాశ్నుసస్రా లం) 

ఛాన్యవిశేష ము, ఒక రక ముపడ్డు. “కీ పున నభ 

బాణాలు మం సన్నమణింగెలు 

జు్ను బాలు” వాంస. ఈ, ఆ. ౧౨౮. “వ. 
అర మ దూనంం ఫీమగుచెలు నీడాకల 

“మొంకలు గజ్జరులు బిరుళులు జూన్ను. వాలా 

చిన్ని చుక్కలు , ,.” చ్రబంధ, ౧౧౨. 

హేళ్ని గడ్డ. ద్య 5. జాలి గగ్దకట్రిన యీనిన అయి 

దారు దినములలోనిపాలు, (ఈ ఈ) 
మచ బిళ్ళ = కున్న గడ్డ. “నీ, బభిళం * జు చు బిళ్ళ ) 

చంగము “౬ గొ భర్గిమెగడును నో రూర మ్రింగి 
కొనుచు. . “చ యం రి 

పౌబురకు. చే వి గుమరో సంహ, 

హేబురుకిొను. చే. అ. కీ" (జబురుశకొను) గుబురు 
కొను, గుంవగు, గుంపుగట్టుం గ‘, అస్థిచర్తాన 

"శీసావయవములందు, జుబురుకొన్న తనూరు 
వాస్తోమములను, బొలనుకంపున బీభత్స వొడమం 
కేయం, గదైెనర వచ్చి ఏిలిజె రాతను 

డొకండు కాకీ ఇ ఈ రం, (వ్రాత వని 

పాం బుబుజుకొను ముది, శర పాం 

జబ్బ. జే, ఏ బాహుప్పరి, (ఆవ్రం అవి శ. ర) 
మేబ్బు, చే, ఏ. పుక్చాడి మున్ను గునవి కొలుధ్షని 

కనకరణము. “టాం గబ్బునుదంబునందమం బౌ 

కాలి పిక్వాలి శుకాలి అంతు లా,గుబ్బులు రేంగం 

బుప్పొడులం గొబ్బున రాలుచుండం7గ.., స 

కరు, ౨, ఆ. గరం 

న చే. నం కి" (వెను ఈడ్చివట్టు, 

డా ఇంచుక కేల చా” ఉదియించిన సం ద్రము 

దాంటుచుక్ ।జుమాయించిన నేల (గృక్కుదల 

నిట్రటుగా వడిం ద్రాక్క_చుక్ దువాళించిన 
గట్టు గు ట్టనక లెక్కకు మిక్కిలి దవ్వువాటు 
చుక, ముం చరహారునంతు లట మోొయిచు6 చి, 

మరు ెన్నియనియంన్. యః ౧, ఆ. Fw 

గక ఎడలెం దత్త చిల్క- లేజిని జుమాయిం 

శంగం బల్యాఠి బృల్విడి వంచక రన మొల్కు_ లే: 
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జే మాసు, చీ వి శర్క_రలో నొక భ్లీవను. 

oa 

బాతు 

శెఅకుమే ల్వీ ల్లైక్కుడించంగ న, 'వ్వెడవిల్కా 

నికి దూరబేశనగమిథ్లోవక్లి వ మోవోవల,జ్ఞడిమాకం 
పిత సై ర్యదందలివారనై త్రాది మాత్రారలిన్.” 
కునల. 3, అ ౯౧. 

హేమికీలు. దే. ఏ బ. (ఈ జామికి.) lL. పుష్నవిశే 

వము. (శం ర) డ స్త్రీ శర్మభూహిదిశేషము. 
జఇుపలరావిలేక బుసికిర్ పురిగోవును 

జందమామసొ,క్ళ ఇపుగగాలు గాజులుగు నా మొల 

నూల్ రవగ్జై ల" యల్.” భౌానుమున్య జయము. 

౧, ఆ. ఉగ (శరం బ్రా 

= 

కీ 
శర్క_రా భేదరంజ్ఞ్ఞలు నవారు జు మోజు ఫుఎశండ 

మనంగను బొలుఖు గాంచు” తు, 

[నిచ్చూక' బ్రాం 
శ లీ 

ర = “బంగారు 

టన | గ్గం 

లా జక్రీ గా శేషు 

ఇదు ఇవ 

(శ 

( స్కి జే. ఏ. విటు:డు. జావరులకు 

సబ్బి జుమికగొర్మ ద్ర ఈ నిచ్చి జారవిలాసీనీనమితి 

కొచ్చి. Et ఎక ఫనమును ధనగుపు" డెణుక 

మాలి వచ్చవ కంబు లేసంక "విచ్నపటిచి. 

వక్రం 8 ఆ ౧.౨౦౪. (వ్రాకపృగి పొ. సును 

కొందు = షేమ్మంయ Fer సొ్జిర్ణమున ) 

(శర) 
మేము, జే టెం. కేం శు ్యై నలః 

మో సంట-ాం దగునను॥ రణము. 

శీష కోయిల్ చెలగి జు మనుచు, మ్రోసెం 

దుమ్రైదలం, , “దష. వాళ్ళ. ఛా. రళో౨౮ా. వం 

(క మ. జు మని మ్రోయుచు? దుమెద. గిములు వడి 

మూయ pen చేలుదు రతివల్. 0 3, 

ఆ. ౬౭. “గ. బంధ రాఖ్వలు వరంగు బాము 

నాయం దజ్హాంకృళి కిం చేరు నౌ గిరీక.” ఆంధ 

వదాకరము. చరవర్ణము. 36; రై, ఈగలు 

"మొదలయినవి మూయగటయం దగుధ్యవి కనుశర 

అము. “* చ,,,ఈ0గ లనిశంబును బామని 

మూ(గుచుండ.. .”” మార్క ౨, ఆ. ౧౫౫% 8. 

తావి వ్యాపించుటకును నునస్సు ఉద్రేకిం చుటకు 
ను శరీరము జలదరించుటకును అనుకరణ మం, 

జేటుకు.. చే. ఏ. 'జిత్తురు లోనగుద్రవములం లోపల 

నుండి పైకి వేసముగ వచ్చుటయం దగుధ్థన్యను 

ము ్రలగననవి 

“న. ణెల 



1999 హాం 
నం 
బు 

అతి 

కరణము. (ఆమ్రేడికమందు “జుమజుఐుకు) “కం 
జు జురు! ని నెత్తురు జెలి కజుకుదు ౨ 

ఆము, 3, ఆ, ఎబి 

లేటికి నొండునుద్దులు నూని, తొలలసము. .” 

ద్వి. హారిక్చ. ఊం ఇంగా. వు. 

మేం తి ఇ వేలములి “గ్. క మృవిలం కానిజుల్మ్మతీక త్త 

సజ, జీ, వి, (జుట్టు థా) ఒకసారి తౌ గుటలో లాని.” కరీ వేల్పుశతక ము, ౬౨. 

పీల్వందనిన వరిమాణము. “స చిన్నటనాండు  జేలానా, హీం. వి. అవరాధము* 

కార్చిర్బ్చు- శే జుజ్తిగా. చిల్చిక బి )శకముల్ షు, జే. ఏ వటీలోనగు వానికి పెట్రిడి మూరి 

బెళక వయ్య” చకు ౨, ఆ ౭3. “ద్వి. ఉచ్చు. (శ. ఈ బ్రా 
ఉఆక పువ్వులవిల్తు నొ: జుజ్జ్బం గొన్న, చుబుకు జుక్వ3ంమే, జే, ఆ. శ్రీ విజృంఖించు. చిన్వకు 
చూపులకన్ను చోధ్య మై మెజయ.” ద్వి, 

జోలనుతీ. వె, వి. 

వారిశ్స. ఉం ౨౬౬. వం 

చక్షు చే న క్రీ (ుళ్జీగమొశ లగనవి) శ్రా గు 
ల్చ్చు. గ..ఇక్రౌవి నన నాసారది.: క్ 

ననుటవై పజలుంచుండుం బీల్చె జుజై ననగ 
వెలరాం 6 దచ్చేద కట అం. గొ. వష. ౧.౨.౨ 

“సీ, పంవపన్నియతోడం ,బ సవనారాచుని నెజ 
గాడ 

చిచ్చజకంట జుళ్టి నాయ.” భికు,ణ ఆ. ౧౧౦; వి, 
1. (ఎక్కువ పలుచనిది ఎక్కువ గట్టిది కానిపదార్థ 
మును చేతితో తీసాన్సి తాయగుట. పీల్చుటం (శ. 

రం); 2. (బలు చనిది గట్టివ కానివదొ ర్హరును ఒక 
సావతీసీకొన్సి త్రాంగనపుడు పీల్చునపుడు గలి 
గౌడు ధ్వని కనుకరణముం “ది. జుట్టు రం బడివంబు 

జాబు చు గ ల్లు గబ్జునం ద్రేన్చుచుం గాయ 

లేమేని గటుకనం గజచుచుం గరకర శెస గం 

బటువు గా ననులుచు ,..”” వండిళా, దీకూ. ళల, 

పు. ఉ',,,బుట్రు గక్, గుక్కెడు గ్ర శ్యాం 

జీమధువుం గ్రోలుచు మోవులు నంజుొంచు 

వా, రెముడు గలం దన్నిరి నిజేం ద్రియసుచక 

చై_వకంబులన్ .”” కళా, ౬. అ, ౧.౨౭. 

వె 'దేశవిశేను, “సీ, సూరెలం 
బం తెచు జబులమతీలేజీలు ధవళశ్వములనుస్తు 

దృ_స్టరింవ” రంగా ౧, ఆ ౧౫ 

టీం జీ. కం దుండగ ముం. రూ మెలుమః. శక 

దుడుకు లూటి జూరిమి దుండ గీ. గ మృన(గ 

నుద్ధతాఖ్యతలౌ. 4,” సాం. ని, మాన. ౪౩ “స 

కలిమి వొల్లంటితో. జెలిమి చేయని మేలు జులీమి 

వానిరింజూపుబలిమిచాయడ.” సృజంధ, ౨౧౭. 

పేలుముజజేలిమి, (హిం, బాంక్ దుండగము. దౌర్ద 
న్యము, జలాత్కారము, (శ ర, జ్ర.) “ద్వి. సతి 
నమ్మైదను వారిశ్నం దు డన్వాండ, జాలునుం 

జువ్వరిం చుననుం డై,కలం గన్దొనుః డందజు౦ 

దగ న్ పంచా, లి ఆ, సోదా? (శ ర 

జవ్వి. చే. వి (క. జువ్వి) సమము “బ,,, రావుల 
మోనల జున్వ్వైల మొచవ్రషల రేగుల సోంగుల 

శేలల జాళల నొద్దుల మద్దుల ఎరుగుల నిరు 

గుల, పి శకుం ౨ ఆ ౧౪ “గీ. 

వ్రమసంబజ్హ, నివ్వటిలు జువ్వి యన...” ఈం 

షన్విదీవి. ద్వ. వి. (జువ్వగాదీఏ) ష్టక్షద్వీవము. (శర ) 

జేర. దే వి 1. రాలం మొవలగ వానిని విసరుటయం 

దగు ధ్య కనుక రణము, “డ్స్ అవ్వనజాయ లేత 

ణునియానతింజేసి నమపశాషదీలకల్, జువ్వన 

న మృహాంబునిధిళోపల వై చి నురానురావళుల్ ౨” 

వి పు ౧) ఆ. ౧౭౬; 2, నీరు మొదలగునవి 

ఇంకుటయం దగుథధ్వని కనుకరణ ను. “టా, ఇన్విథిం 

బూని నై శికనసమృద్ధి నహీం ద ఫణాగణంబు జా 

జవ్వునం గంగ ఘాోటకరజక్ళటచే నొక ఫాటి 

వాహినుల్ , జువ్వున నింక,,,” వరమ క, ఆ 
౧౫౭. (శ ర పా); త, నలగంగొట్టుటయం 
దగుధ్వని కనుకరణము. “క ఎవ్వరికిని గనంబడ 
కయ, యవ్వీరుల నరయంచుండి నపు డొకశపి 

తాం &, వున నార్చుచు నొకసీరి, జొవ్వునం 

గబళించి నలంచెం జూర్జ్మ్యము గాగన్*” సీతావిం 

౨, ఈ ౧౦౫ డీ ఎగయుటయం దగధ్య్వని కను 

కరణము. “సీ, జావ్యున నెగసి వివ్ధుపదాంతర 

మున రెక్కలం వచ్చెనో యనం నదలం జాలం 
కకం 9 ఆ. ఏ౨ 

— 
యూ 

షాక, దే. సి, తత్తజపాటు, “వ, ఆదల్బులః? 
పిదిఖ్చులుం వీరులు తాంకులు జూంళలు కూశలః 

మూకలు పషీశలు ,*ల భీమ, క ఆ, ౬&0 



పొంశీం 

వీమాలి వే 

జొంకించి తూలి దూ(కటిలి ss 

బుద్భవించిన, , ,' ఖిమం ౨, ఈ ౧౦౦౧: 

మాజ్రిక్ష ల్తె = మాదక శ్తె (శ ర) 

షాబేకొండు = పొదళాందు. (శ. ర 

హోజ్టేము. వై + ఏ, 1 హౌదము, “గీ, దొమగు౬వీడొ 
పల్లికాటమొ మయిల్కసంతోొ _ బెస్తలసాలొ 

జూజంపుగట్టా, రచ్చొట్టంబొ ననమందిరంబు 

సీక్స్యు గజిబిజి యి చేషి సీనేస్తకాండ్రు నష్ట” 

బహు. ౫, ఈ ౨౦౬ 2. మోసము, ఊది: 

సోవువదన శేపు మా పంచు గడకు జూజమే 

చేసిలిఏి. (కేక యః శర 

ప్రాబ్లీరి = షూదర్ వై" వి, (శ్రా జూజముగాఅర్సి 

మోడి వై. వి (సం. - దూలీ) తిక, (జా. శ 
ర 'ఎడక శ్రియ. 

షాజ్తునులంం వై, ఏ. బం ఐశేనికడవలు. 

షోట, వై. విణ. (క, జూట = శ క్రి జాణ, చేర్చరి, 
సనుర్గుండు, “గీ. చదువం భాడంగ నింకేంతే 

చతుర గాదు, వీణ చవాయింవ నింకంరజాణ 

గాదు జూద మాడంగ నింతంతజూట గాదు, 

చ్రకిళః బల్కంగ నింతంత వాఢ గాదు.” 

నిరం. ౨, ఆ. 35, 

జొటకా(డు. వ్రై* విణ (జాటణాకా(డు = స్వార్థ 

మున) చేర్పరి. “పీ వంది మా డినభంగిం బందుల 

నొస్పించ జాటకాండ గనట్టి వేటశాం చ్చు ప 

దౌష్టః రా అ, ౨9. 

షొటాడు ద్వ స (జూటుగాఅడు. త 
సూదాడు) మోసముచేయు, “క వేటాడ 

 దొరలసన్నిధి మాటాట మదించువెందు మన్నీలం 

గరం, బూటాడంజేయు నన్నిటు జూటాడనె 
రండు నఠేండు చూఫవెదరక దా.” రా, స ౨, 

ఆ, గక: 

మాటు, వ్ర వీణ, (హీం. రూట్) జిత్తులమారి, 

వంచకము. “పీ, అలరు జూ టనంగ జిత్తులవా( 

డనంగ వంచకుడు, ,,” * భంర్భ 3, 

“సీ సుంకరి జూదరి జూటు ననాభార ముఖి 
థ్ చ్చు జలపాది మడియనసిడు పుం గీ జేర వల 

“ 

po] 

జూద 

ఫడు వజటిపొందు సేయం దగదు” సీలి, ౯, 

వ బంధ. ఒర౨ 
ల 

గ్రహాం వుషు నే" గి (నాల క న. వుచవ. 

“గీ వాగుల మటంపషు. ఇెప్పం.) సత్తు రోట్స, 

మైన దయ నీక యే మైన సగ వళ్జు గాటుం 

దననాన సభ లెక్కు చొరణళాం దు, 
Nf 

ళో, అ ౬౧ 

అము. 

విస్తు ళ, ఆం ౬౪+ 

బాబుక తియ. లే" ణః” (eres Th» క సప స్వార్థ 

మును వం౦చరకు గా? . eae Sees జాల 

పొవన్నిపై ఎట్టి పాపంబు 

ద్వ లి = సా, అ టి, వెం ఫు, ౧౯వం, 

క దై. విణ. (ఆా నము తె షాప్టక్రల్సె 
క. జాద మాడునది (శ. రం); 2. మోసక శె, 

“గ్ కల్లవగ జూదక త్తెల. గంటి. గాని, యింత 
మాయలజగజుత నెందుం గాన శుక, 9 ఆ 

N93. 

మాప కాడు. వై. విణ. (జూదమ - కాడు.) మానై 

కాం, ద్యూరే కారుడు. లస్సీ దూత కారా 

ఫీఢ దోంచుచుండును బూనకా"డు జూదరి వంచె 

కాం డనంగలం ఆం. భా. ద్వి. 306. 

షూదము. వై, వి, (స. ద్య్యూకమ్్ సంజ ఈ. 1. 

ద్యూళమా. “క, జాదపుసిరి యానవడం,గా దని 

విదురుండు సెవ్బ్సంగా.. భార. ఉద్యో. ౧, అ 

“క, కాదంబరి? 

చాడింతు** +” నిష. ౭, ఆ. ౧౫౭౦. ఆం. భౌ. 

డ్ 306; 2. "మోసము; రే. జాదపుగడిం “గీ, 

సన్న జాదపు చేంతకమం చంబుమో(దృదుడ్డుగంబడిం 

బళకీ చి నిద్దురకుC దూలు, నుగనిం గూర్క్టకు నును 

చు నమాయలాండి.” వేం. వంచ, ర, అరగక 

షఘూదరి. వై. విణ, (జూదము 4+౪ర్రి పొజేరి 1 

3౧౬ ద్రెవింగును, జూదం 

జూదమాడువాండు “మ. అఆరయం ద ప్నొక 

యింత నావలన లే చాధర్మపుత్రుుండు జ్యూదరి 

"వింటం దవుకీంచి సొబలని చేకక భూమి 

గోత్వోంయం, , “భార, ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౫౩ 

2. మోసకాండు), వుచకండం; "మోసక-త్తె. “క 
కటిలుం డపకారి జూ దర, లొాటలాటకాం జాగ 

డీడు లోభి ఖలు"డు ద్కుర్విటుండు బలురోగి 
రక్కరి మొటిగిడి చాంపనగరాను మట్టకు 

నుబలాల ్రబధం, ఒరరం 



జూద 

ఘౌందరిక తియ. వై. విణ. (ఆాదరిచ్తాక శ్రియ) జూద 

మాడుఆ:ముది. “డాం ,..విరాళి గాక యేరా పెబ 

గొట్టు గాక బలురాయడిక తియ గాక మొవ' 

డున్, సొం పొక యుంక లేనియొద జూపర 

క్తియ గాక యుఠతయంన్.' ధశా. ౨. ఆ. 

౬౩౨. రూ. మా దరిక శ్తె. 

పోదు. దే. వి. కల్ల. (బాం “గీ. చూడం జూవట్టు 
సీరు లెల్ల జూదు లగుచు గొలంగి వట్టిన దొంటి 

బాగలకు రొవు. నీలి. ౭౧+. సాం, ని, మానంరణా, 

షూలు, దే. వీ (ఈ జూలు) 1. సీంచాము మొద 

లగువాని మెడమాందివెండ్రు, కలు; 2, వస 
చివర చేయకుండ విడిచెడు నూాలిపోంగుల నము 

దాయము. “ఊగాటపుజాలు మేల్వలువ గప్పెను 

బాలికదాన చే మగుం,డేటగం గాంచె గాంచిమణే 

పీవములక్ రమణుడు నరషమున్ . క్ మ్బ వి. వౌంపిలం, డే. స. 

1281 
అటే వత్తి 

డుంగృ నం బునన్ +. ”భౌర. శాం, ఏ,అ, 93౯౪; 

8. స ధి. సచ్చము, “సీ. పసిండిషక్ళిర ఇక 
బాజు ఘెత్తి ౫ త్రి నుప జొంవ.. లం చొ 

పుంపు టంకనస్నెలు గిల్కు_టందెయుల్ 6 

గీ కలిగి రొణః దన రారు మేటీపామ్రాణి 

నెక్కి, హోళి బై వార నపుకు వాహ్మోలి “విడ లె 

రసీక. ౧, ఆ. ౮ ఓ. సాంద్రత. “రం పెనం 

బొశువు- బజుపుజొంప మ్రుశు గలయది, , “భార 

విరా, ౧, అ, ౧౬౫; రీ. నిరంతర ధార, “కః 

ముంపు గొని విరులవానల, జొంచంబులు గురియ 

భాగ రా సం గం౦. విణ సావద్రము, 

దట్టమః, క ప్రాత ర్వేళల మంచుచిశ్ము.గుమి 

జొంవం బైన లేంబచ్చిశల్ , శ్వేళశ్రీం దులకించు 

చెంతయు రహించెన్ ,..””ఉ, రాగి ఆరాజ, 

* పొడిచే ము ముద్ద చేయు. 

3, ఆ+.రారి. 8. వీశుగుమో:డ వజవెడికంబళి; | వ్రౌంపు. చే. వి. EE (శా 
కథను. “సీ, ,.ఈళుథము జాల్ లే వనం గొజులు 

చుండు.” ఆం. భా, ద్వి ౧౯౫% “సీ, పరితః 

పకీర్ణ మె వఆచిన ట్లున్న శె వాలజాలము నీలి 

జాలు గాగ” రామా ౭, ఆ. ఏ౮ కే 

కుక్కకు కస్పెడువ స్తకవచము. “గ్. పసిండిగొలం 

నులు జరతారువట్రైడలంను, మేలి హొంబట్టు 

జూాలును మెడల గొబ్బ, వెండిమువ్వలం ఫొదలంగ 

గండుమోల్కి సాగ వేగం 

మలు.” రసిక, ౧, ఈ ౧౦౬ 

ద టారంపుజాగిల 

షూవరము, వై. వి సంతావము, (శ ర 

పౌ 
చేెంచను:. దే. వి, (క, జొంవ 1. అకులు తీగెలు 

"మొదలగువానిగుంపు, గుబురు; సమూహాము; 

పొద. “సీ, .,ఒనరు లతా వ్ర తానినియు జొంవ, 
మనంగ, ..” ఆం. భా. ద్వి. 5౬ “సీ, లోని 
జొంవము పవలును బెనుంజీకటి నొదనించి పొద 

లంగ నొద్వూవాని”* భార విరా, ౧) అ, ౧౬౨ 

“ఉం బు జునువ వల్ల వెండ్రు కల జొంపమాలు గల 

మస్తకంబులున్ =” పి. చు. ౧, ఆ. ౯౭. “పీ, 

లలికవి దు మల తాలానణ్య మనజటాజాటంబు 

జిగురాళుజొంవ మై” ఊఉ. వారి, ౨, ఈ ౧౭౫% 

2, కెమ్ల. “చ, _, తాందలపోసీ వారించెగాకులు?, 

సొనలుట టొంషమర్ నీడుదకొమ్తులు రే యగు 

శర 
వ్య, చే. వి భికము. (బ్రా, శ. రృ) దూ. వేగు 

వౌటపేట, దే. వి వడియుట, జరియంట మొదలగు 
వానియందగ ధ్వన్యను కరణము, “కం వెడుగ జల 

(గు, చ్చిననం,జుడు మంటలం దగిలి నెయ్యి జొట 

జొట వడి మున్. నును. ర్క ఆ ౧౯ “ద్వి. 

జొటజిోటః జెమటలు సోన కై కురియు ద్వి 

నల, ౨, ఆఅ. ఉరి. “చ వొటజొట ధారగా 

వడియు షక్ గడలెక్తు నుధారసంబు” పొండు 

ర, ఆ, రరా. రూ, చొటచొటి 

వే త్తిలు, దే అ క్రి. 1. (రక్తము కోవము మున్నగు 
వానిచే) ఎజ్తవడు, ఎజ్జనగు. “ఉం, జొ్తిలు 

నేత్ర కోజములం పసన నోందురాత్మ కత్తి 

సీ,కుత్తుకం గోసీ బుద్చుదవిఘూర్ష్మిత ఛనిల మెన 

చెత్తుటక్ ) బు త్తి యొన రు దుర్గకు, ,, వ్రబోధం 

ఏ. ఆ. ౨౯ “చ... పెంజెముటనీళ్లును మేనుల 
జాజనెండచేం గటములు ర క్తకాంతి నధికంబుగ 

జొ త్తిల దన్ని నోష్టనం)పుటములు 'వాడంగా వగరు 
పుట్టంగ వచ్చిరి వెచ్చనూర్చుచున్ * ద్వా, ౧౧౩ 

అ, ౧౦; 2 రంజిల్లు, రాగిల్లు, (ఎలుపు మున్నగు 

రంగులచే) నాయానర్హ్మ ము కలదియగు. “గీ, చి త్త 

మాళ్చర్యరసమున జొ త్తీలంగం, జేయు సీ వ్రశ్నమః 
+ పాండు, ౧ ఈ ౧౫౬ రూ జొ త్రిల్లు. 



జాం ఓకీ 

బొ తి 
man 

ళ్ (“3 
వే” క్లిల్టు, చే, ర్ ,'=జొ శ్రీలు 1. ఎలి పొలి. సి 

విత్తు! వాన్ జృంైనీన ఎంట క నగ్గుం బి చనద 

నంబు శాంతి వరణ”. భాగం దో ౨ అ 

౧౧ శర్మ లత? గమన టొ తిల్లం ఎదతలముల 

నర చేతులెమాఏం బూో కున రి, ఆ ౧౧౫, 

2. రంజిల్లం. “ర్వీ బిశకంతువటమం లిం పెసలార' 

జందన ద వద న జొ త్తిల్లం దడుపువా౫.” దశకు, 

5 అం౨౦ఈ; 8. అర్జ్ర.వగు గు. “గీ. తనయ లందయిం 

బొలిచంట వినినయిడలం, మాన 

నమ్మను జవిభు-డు, వొగులు చును నన్నె ననుతల 

వోయంజేసి యుల్ల మగ్కుటికమున జొ త్రిల్డు 
రం అణా) కృషి 

చుండ.” శర త్రీ ౧. అ ౧౧౭. (బీ Es 

చిత్తుట చేల జొ ర్రిల్లమి ౫ బ్రా ఏచర్విత టు ఇ 

జంత దం రాం గృేలరా౨; ఓ. ఉద్దమించు, 

చెకుబుకు. “షం, , వంపులు మూ(పురంబుల నడ. 

చియు 'నెత్తురులం చొ ల్రిల్లం శేసియు, , , "నీలా, 

3, అ. ౭5. 

చేెత్తు, బే, వి. 1. ఎజుపు, రక్రిమం “అ. కొమక కన్నం 

"గవకుం. గోరగింపలం బూచి కటుచు జొొత్తు 
గృక్కు దాసనంబు, గబినీతమాల గవాశాంధ 

కొరవి, ఈ నమనకు abe స్ 

నును. 3, ఆ ౯౬; 2. కర్ణభూహావెేేవము, 
వె వ్వాకు, “వీ, వపడంపువొత్తులం జేవులు రూవడం 

గంగం చావటం దలకట్టుభంగి గప్ప. ల భారం 

' విరా, ౧) ఆ. ౨౨౮ కే కృ త్రిమర_క్తము; రుధి 

“సీ. ..కృత్రి, నుర క్తంబు రు జొత్తు, 
sen “అం, ఛా. ద్వి ౧౩౨౨ “ప్రీ చూడ 

సరస్వతి బొత్తువై ఖరి నుండు గృప్తగామిని యది 

కొఆమి నును” దశా, ౧౦, అ ౮౮. 

పత్తుకొను దే అ. క్రి, (కొత్త౫-కొను) దట్ట మగు 
సాంద్ర, మగు, “చ, .,ముష్టిం బొడువళ్ వెనం 

దా కి శిరంబు వ వృయ్యలై, “ నునరుధిరంబు జొర్తు 

కొని కాఆ సశారము గాంగ లోలుచున్* ప 

శ్రా ఆః ౧౮౭. 

బ్రత్తుపావ. చే. ఏ. (జొక్తు+ పాప మేన నెత్తురు 
'కేజుచున్న లే(శేబిడ్డ. 'ఇెత్తుకుగ్ర ద్దు. “వ,., 
తరట౦బున నెత్తుటం దడిసి 'శోత్తుపావలని ధం 

వంబు దహీ 
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వేత్తువెట్టుం చే. స క్రి. (కొత్సు+- పెట్టు ఖండిచు, 
నజకో. “ఉం అంబుధి గట్టి లంకం గడున్నాగవా 

"మొవ్చలోం జుట్టును టి ది,చ్యాంబక:హ్న చేత 

ననురావళి చెల్లను మ డం బెట్టి ఘో,రంబుగం 

గుంభీకర్లునిశిరంబు యసరుబున పొత్తు వెట్టి వైరం 

బుస గిట్టి సర్వను గాణి నుతింవంగ మోర లుండం 

గన్ * యొ. ౧ అ, ర౬ 

బం టన్ను. యయ. బే. వి. నృతనిశేనను. (శ రృ 
మై. వి 1 (నం. ణాగ్భిః) సస్ట్ఫపశేనము, 

(రీ ..ఫొలుచు జూర బు 

జొన్నశా.. .”ఆం. భా. గిరి. 63౮ డబ) 

ధావ్యవిశేషము. “క, ..ఎంతతఆిలిన మిరియా, 
లం జొన్న లనరిపో వే. . టాం వారి. ౧, అ, 

౭౫. “సీ. జొన్న గుళబ్దకుర్ బహుఠను దకతమ 
ఫలము. లగును.” అం. ఖా. గ. ఈం. 

mI నె ౧1009 

నా టి = రసి క గో బ్బృటిలం షే లం. నే, గ రగు 

జొబ్బటిల ధన్నీలానుళు ప్పీ ముంఖల్ +౪” "రంగా. 

5, ఆ. ౧౦౫ 

వేగబ్బిలు, జే. టం శ్ర" భూ, పోెబ్బిల్లు. l. రాలు? 

సృవించు కాజు; ఉబుకు, ఉద్దమించు. “గీ, గోన 

జవారదిం గ స్తూరిం గొజ(తవఆచు, వెన్న బడీ దెంబు 

జొబ్బిల విద్రి చి పిద్రి చి.” నవ, ౬, అ. ౧.౨౦. 

“ద, కుటిలక రాహు సేగ్ని తనకోజల. బాచుగ 

నొక్క మిక్కె_లిక్, జీొఠట "టగా సుధారనము 

షొబ్బిలు చున్న శ కాంకురీతి, . బిల్ల కి,ఆం. 

రి. కడియం. “సీ జడలయల్రిక యూడ్చి 

నంవంగినానియం చిన్నకూ గట్ల జొబ్బిలంగ 

నంటీం”” వార. ౨, ఆ. ౧౦౯; 3. నిండారు, అధిక 

మగు. “చ, ఉదితమనోను రాగదవానోన్ట భీరంబున 

నాలళాంగికిక , నాదయమునందు జొబ్చిల 

షహీంచిన చందనక ర్హమంబు బు,ద్బుదముల 

నీచ,” నైష, ౨, ఆ ౧౧౪ విజ, వి 3, 

ఆ, రణం, క అను కగు. “సీ, పునుగుబవ్యాది 
కవ్వరము గుబాళించుకలపుంబు మేన జొబ్బిల 

నలంది. సా, 3, ఆ. ౧౨౮ “గీ. అలరు నను 

కయ్యె ననుట జొబ్బిలి ననంగళ” ఆ భః 

కృ. ౯౮ 

బున నొత్తూల వలఓియ ములలె తు ఇ నరాహాత్తు జేెచ్బిల్టు. చే. అం డీ క జౌెచ్బిలు. 1. న్సవించు, 

అను. క... ఛా Dy క్ల జిం రాలు “వః, నబ్బ్సలబ్బలం జొ బ్బిల్టుకుంకునురనం 



పొజు 

బునం బంకిలంబు లగునశ+రముక్తా తొరకంబుల , , 

మను, ౨ అ, ౬౧. “కం మబ్బుల (కృ గ మైడు 

రొమాడి, జొబ్బిళ్లైదు లే నెఇెకావి స కే శు 
ముల్,. +. నిస్తుజెలంగున్ . ఏ ఉఊంన, ర, ఆ 

౧౯౪ ; 2. తడియు. “సీ. వన్నీట జొబ్బిల్లు 
వచ్చశ్యవుపుందీ నె మోందం బుప్పొడిరన పాదు 

కొల్పి*” యనా, ౫, ఆ. ౯౮; ర. నించారు. 
“గి ములయ జనం మేనజిొొబ్బిల్ల నలంది యంత, 

శమము వాయంగందాళవృంకమున విసరి* 
(WU 
భోగ. ౧౦. సగం, ఉ. ౯లాజి? 4. ఆశుకగు. 

వాజవేఆ=దేెఆవేొ ఆ. పిొడుంగుటులు రొలుట 

యందలిభ్వని కనుశరణము క డాలి మెము 

కాదందినిలోడ గఆకుంటబిడుగనగములు వెడలుగళతోం: 

దువు లక్, మెళు:గసుతో  నుదం౫ం చిరి, 

జొొజజకొఆ మిదుంగుకులం రాలు చూపుఐ 

శ కుల్ ల వరాహా, ౧౧, ఆ. ౧౪9౩. 

జేాల్డీ౫. చే. వి వకుచిక్నీక. (డ్రా. శ. ర) రూం 
మోేతీ:X. 

జేెట్డు, జీ, వీ, జు మోజు. 

ష్రాల్ల. జే. వి చిన్నయేజు. (చ్రా. శ. ర 
పల్లు, దే. వి. (క. జొల్లు) చొంగ, లాల. రూ? 

చొల్లు. “గ్ కలనరించుచు గొడ శతెలుంగక 

నింవుల, జొల్లు గాఆంగ బ్రావాణి సుప్ల్ర- చొం చె 

సరిన్పం ఇ ఆ. నేగీ, 

షేహోరు= షోవారు. బే. ఏ. నలివిశేమనా-* నమస్కా 
రము. “ఫీ నలి వద్వి శేమయు ల్బేవిప్పు వెన్నెల 
చిన్ని పువ్వు, జోవోరును జొవారు +౪ ఆం. భా. 
ద్వి ౧౭౫ “గీ. నతికిం బేళ్ళాదు బోకదండము 

జొవహోరు.” ఆం. సం, మాన 3౧. 

జేెనోరవు=బేెవోరు. (శ. ర) 
zt 

జే, జే. అవ్య, (క. హిం, సోజనిద్రింపుముఎ) విల్లలను 
ని దృపుచ్చునపుడు వాడెడువదము; ఉదా: జో 

అచ్చుతానంద జోజో ముకుందం 

వేకు. జే. వి (శ బో) 1, సౌందర్యమం' 

అందము ఒప్పు. “అ. సోయగంబు సొబగు 

జోక మురువు,,.చక్య (దన మనంగ సౌందర్య 

మొప్వను.” అం. ఛా. కృ. ఈం; 8. కాంతి. 

“థా, జోకల్ వీడని చుక్క లేగెను జుమో 
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కు భాంశుబింబ వ భో, ల్చేశంబుల్ దజిలెకొ 
జుమో కడకు వచ్చెం జుమి రివాకేయి, , చవ 

3,ఆ. 3౯ 3. జక్క కవ. *తా, ,.,చిగరుం బోండిక 

నుంగవ జోక యెవ్వుడుకొ, మానని చక వాక 
ములం మానినిచశ్చు లు చూడుమా సఖీ అలి. ఫ్ 

ఆ. ౬౯; కీ, విధము, రీతి. “సీ. విరిమై మేకు 
ముల్ పెంగినచ్చినజోక ఘనవశాకలశ కొంగ 

చుంలం వాసిలోవిజ 3, ఆ ౧౫౨; ర్, విజ్బం 

భూము; ఊతాహాను. “న్స్ గమలంగాం చెములం 

కీరరూలార మిజోళ కారిమధ్య చే మంటాడు 
దాయక” శశాంం ఈ, ఆ. ౯౬ “శా... బోకం 

జి క్రజీనాదిగం,భర్వ లక్షిజ్రికిః: దోడుసూకిరి 
వురద్యార వృ దేశం బునన్ పారి. ౮. ఆ.౮ా౭? 

6. మొ త్రము, చమూవాము. గుంపు. “డ్. కూర 

చనలంబు సో మొకజో కయి న్నా సాద 

చేని జే, సీర శణీకిశోమడి గహాంజక పోను, , ల 
విజ, ఏ, ఆ ౧ర; 7. స, ఆకృతి 

క ఆన్ఫ సౌలుంని యనమసా తక తం 

వానిను మహిత కారక త్వ6బుం జాచి, మనుజు 

లవ్విభుజోకపమారుం బోలం్త; రకనిసౌందర్య 

మును కౌర్షుమట్టి దగుటలో కవిరొ. ౧, ఈ ౮౯ 
రి, నాట్యవిశేమను. “దగి కోలాటనమునా బాశ, 

నొండ్రి పేరణియుగగోలిక బోకయు లీలనటింప- 3 

బస పు. 

జూచి 

౧ ఈ ౦౨౦ ఫు, ౫౨౯. వం “ది. 

అంతంత. గోలాట ఆంతంద బోక లంఠంతం “గేళిక 

లఫినయింపంగ. 'వండితొ, నమహిమ. ౨౯౫, పుం 

విణ. 1. సద్భశళము, ఈందు, సమానము. “సీ 
అతిథినంతర్పణ వ్ర, కవిధానంబుల నన్న ఫూర్ణ్మకు 

బోక యక్క-మాంబ” వెజు ౧) ఆ. ఎరా 

2. యుక్తము. “క అపర్కురమును 
వేటకు బోనై,..” భల్లా. ౨ ఆ. (శారు 

5. అధీనము. “క. బోనై యుండు బచాగ్లమం, 
చేకుణునందాయక ధనికుః “తేరి మహాక్తా.” (శ ర 

డీ. జకయైనది, సహాయము; కూడ్లియుండునది. 

“వీ శాయంచయంచుంజీరకు జోక యగులాక 
చచ్చియేని కతోలుపచ్చడంబు.ో వార. ౪. ఆ, 

౨రా “పీ తరుణవి,దుశులతాకరులతో బోశైన 

పాకళిన్నీ లశలాక యన బహు. ౨, ఆం౧౯. 

ర్, వ్యాపించినది, నిండినది. “కం అఆకాళం 



_- 

జోక 

టన వాయున్చ, చూ (కన దావాగ్ని యటుల 

మాననకుందుకొ నికాకారుండు జగమున, 

జోన్సై తను దాణి వెల్లంజున్యుర వేనూ-” వేమన. 
3, భా. ౧౪౬. 6, చాగరూకము, మెలకువ 

గలది. “క మాకంఠోే వాడు మునుపుగ, జీ 

కార్యము సేయ గ౬డొ యెజుగమం మోరల్, 

జోకగం దళ్శురి మెలగపచు, నా శీదకననికి 

వన నడవంగవలయున్ ప్రభా. ౧, ఆ. ౧౧౦౪. 

బోకశేయం. ద్య న. ఇక" 1. ఫోల్ను. “గ, ఆందు 

మున్నీ టి బోక్రజీయంగం మెరిన 

శ్రవ్వించె. ..” యయా, ౧, ఆ. 30; 2 

భం పూదించు. “ని వేవిఫంబున మావి త్రము బోక్ల 

చీసెనపు' వారిళ్చు 3, ఆ. 30; 8. సిద్ధ 
నజుచు.. “సీ. శ్వేదశేశంండు జోకనేసి తెచ్చిన 
వదారర్తన్నెయ?*చహు హాయివడిగ క్కి & 

రొ. ౨, ఆ ౧౭౮ 

వేశేకవకు. ద్వ అ క్కి. జకచగ (శరం) 

జేేకవఆచు. ద్య. | క్రి- (ేోకవడు ధా. శ్రే) జోక 
బడ కేశ. 1. జకవఆచు, సమానము చేపం.. 

Se మిక్కి_లిం గడల కొలుపు చున్న యగవిరిచి'శ 

రు మొగలియాకులతోడ వీరభటుంబోశకలు బోక 
చజచు,,.ల” కళొ. ౬, అ. ౨౨౦౪. ౧, కలి 

గించు. “గీ, ఆజిహోభౌగుం డచ్నుతు: 'జాదర 
ముశ: మోకు నంఘాకఖ్య విఖ్యాతి జో *వతినె 

“భాగ. ౬ స్కృం, ౧౯౭ 3. కావించు “ఆ. 

ఈనిమానమునను యావి గ్రవామతోన, జోక్ష 
వఆజతు రాకపోకలనినలో కకు. ౧. అ. ౨౧౫ 

జేకలుభట్ల:. ద్య అం శీ" (వోకలు+కట్టు ) 

మొ త్తములగు, సుంపులగు. “టా. హోణిరువోగ 

భాగముల జోకలుగట్లి పనీశిఖాపళ, శ్రేణులు 

యాం 30 

తొండవంబు లాొనరింద గ,..”” శివరొ ౪ 

ఆ సిం 

వేగే. చే. న. క్రి. లిట్టు వి. గిట్టు. (శ ర) 

జోశాట్టు. చే, స క్రి (వేగాకొట్టు 1 (బిడ్డలు 
నిదృపోవుటకుగాను జోజో అని వీపున చేక 

మెల్లగా కటు. “క్క లోకమలం నిదురవోవ గ, 

జోకాట్టుచు నినరవోనినుభగుండు రమణంల్, 
జోఖొట్టి పాడ నిదురం: గైకొన్నుక్కియ నూర 
ఫుండౌం గను ఇఆఅవకయున్.” భాగ. ౧౦. స్యాం. 
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మోేడ. బే. ఏ. 

పోగరగండ. వై. ఏ 

పో 

వూ ౧౯౩. “ద్వి. సుదతులు జో కొట్టి జోలలం 

వాడ.” ద్వి, హరిళశ్చ. ఉం ౨౦౧౫ వం; రి, 

జ౫ంం౦చు. “వ,..గరుడులం దోలి ఖచరుల 

జోహొట్టి..” కాకీ ౭2, ఆ ౯ 8, 

వంచించు 3; మాయచేయం, “సీ అడియాస 

జోశాట్టునడకం ఫటల్థ్రుం డృ దలకిమి ఫో నాడు 

న తతియదల్బు.” కనిక ఈ, ఆ. ౭౭. “క, లోక 
ములు నిదురవోనగ, జోపొట్టుచు నినురవోనీ 

నుధగుందు. ..” భాగం ౧౦. స్క_0. భూ. ౧౯౩, 

విం, నిదృఫుచ్చు నాదు, నిదురించం శే మం 

“సీ, కుముంగి నీకల్సి కానమిలికి జోనొట్టు 
తలంగసజక్కన్నలనం ధానగ రల చన. 3, ఆ, 

రం. “ఊం నట్రిరుణుంగం బెట్టి నుడువం బలి లే 

దది యొల్ల భేరి బోకొట్టుట కాక ని వైలువం 

బాడుణె మాటల నీశ గంటి న్కన్న ట్రిశు భాంసం 

జీరమణియాసల కాగ్యద మిచ్వు జాతని, న్లత్లిగ 
నన ఇంనూాదిళభనంబున6 డాన్ని యన్నుగ్యహించ వే” 

వభెం 3, ఆ. ౭.౨ (శ్లోరి బోకొట్టు=ని ళ్శబ్ణ 

ముగా న్నిద్మింన శేరిని చేతితో చజచు) 
(క. జోనళ జోలపాట రూం 

వేపడం. “చ తిరునుణి "మెట్టు నాదలలం డెళ్టిని 

చీరల గబ్వుం జిన్నియాభళభరణము. లెల్లం 'బెట్టుం 

దగుభంణల దగ్గి చత్ను లిద్చు వే,ళరముగ 
నూంసి జోగడల- బొడు ముదంబున నందగోవ 

సుందరి యిని నిత్వశ్భ ళ్యముగం దాం బినిచెక్ 

దగ రామకృన్హులన్.” వద్ద. బా, ఈ ౧౧౩. 

నొందు. 

చేోగదట్టి మ. వై. వి (జోగముగాచట్టి ను యోగ 
వట్టముం. ua జోగళతట్లియ శకపొల బోలె 

నంచి, కలికికాటున గీర్పొట్టు వలుంగ "పేరు, 

జాతిగాం దాల్చి చెరమిండజంగ మనుచు వారం 

గీ ఆ, రోం. 

వేగము. చై. వి. (భం. యోగ 1. యోగము, 
చిలెకాగ్యము. “సీ చదలంకానుపుందిండి చలువ 

పొూన్పునం బ డి జోగంపునిదురలం బొక్కు 

జే:డ.” అచ్చ. చాల. ౧౬౦); 2. న్రీప్రుభవ 

సంయోగము. (చూ. జోగరగండ) 

(జోగము షా గండండు) 
యోగములకు శూరు:డు, న్మీపురుములను గలంపుట 
యందుదిట్ట; యోగ భేదకుండు, చి త్తైశ్మార్యమాను 



పోని 

మెం చువా౭డు, “గీ, నవకములు 'లేదుతొలిజశ్వ 

నంబు మాటు, కవములనాళంబు జోగరగండ 

బెళు ము, వెలయ నవ్వాం విలసీల్లు విశ్యవినుత 

12835 బోడ 

లోలా “క, వనకథ యవితథముగ విను మనీ 
యంత నవాయజోగురా లి ట్లనియెన్ లో శుక్ర. 

dy ఈ ళం 

కార్ఫ్యుం డగునట్రిమదనుని నన్ను తింతులగంధ, ౬ | పోసలయిలం వేల్పు, ద్వ వి (జోగులంజ్లాఇలంగా 

జోగి. వై. వి. (నం యోగీ) కే యోని “క. 
ఓీఉరునాయక యీాసొ, మేగలి నినుం తేక 

జెవ్ప జీతె మృషినళ్, బోగులము మేము మాకట, 
రాం సాడదు గాన రాజు ర మను డిటకున్.” 

చేబబ్బు ఛ్రైరవుడు. “చం కాచు దంలిముఖ 
వాహానమతశరాజిం గాచుబో, గులయిలం వే బు 
వాజీవమదిం సోరక బోనము...*ి కాళం రి, ఈ 

౧౫౪. 

ద్య ౧౨ ఆ. ల, కళా wn ౨౩ 2. వ్రోనేోే, జీ. అవ్య. (జో అనుదాని మామే ,డిత 

(బోణి భికుకుండు. (శ. ర) 

వేగే. వై. వి (నం. యోసినీ) ఒకానొక స్త్రీ 
జేవక, (శ. ర “సీ జోగణిం గొనరి ₹నుకవెట్రి 
బలక చె సాశేలం వేయించి నరము చూచి” 

ఉ. వారి 3, ఆ. ౧౨౦ (శర పాం; 

2. నన్న్యాసీని. “ద్వి. బోగిణుఖును దారు జోగి 
వేషముల, బోగులు గొలువంగ జోగు లేలేరగ 
వండి తా. వర్వ. 95౪6. పు 

నేోగణీవంతు. ద్వ ని. నాట్య ఏశేవము. “వీ చూపు 

చున్నది బోగిణీకంతు రంతు గా రంభ నాట్య 
గృవాంతరంబునందు.” కవిరా* 3, ఆ ౮౮. 

జేసిన పావు. వై.వి ఒకవిధ మైనసాము, పందడ్రైండు 
వరువడులలో నొకటి. ప్రబంధ, ౭౮ 

కోన. వై. వి, 1. బిచ్చము; బికాభేదము. “గీ 
భిక్ష లిరిపెము బికిరమం బిన్బ్న మాయివార 
నఃబోనథన నాగను వఆలం నభివ” ఆం. 

ద్వి. ౧౭౫ “సీ చూడసీం డొకవేళ wh 
వచ్చి మేలు దెల్పెడు జోగరాలి నైన” కువల. 
కో, ఆ ౧౮౩. “సీ, పీడ భికూభేద మొప్వును 
జోగు చా. ..”ఆం. భా. కృ. ౫౦; 2. పడవ. 
“పీ పీడ భిక్రూభేద మొప్వును జోగు నాలి” 
అం. భాం తృం ౫౦. “మః నునగ ప్రంపుటనంటి 

విచ్వుంబొర యక బోశెక్కి...” వను. 3, 
౧౪౨. “సీ ఒకచోం బునర్వను వంగ వృక్షము 

నుడివడ్డ ముత్యాల బోగువోలె.” కారీ. ౧, 

అ, డ్రి తూగు (బ్రా. వా విం 

కొను 
అవిర్జే 

ఆ. ౧౩౮౫; 

బోగట. 

మోగరాలు. నై. 

గూడి కంటరాకు మన్న.” 

I-—86 

చ్రబోధా 35, ఆ 

* ఏ (బోగళ్లాఆలం యోగిని, “ఆ. 

క్షవణకుండు చూది సొగక యీజోగ్య్త రాలి 

రూవము పిల్లలను నిద ద్రపుచ్చునపుడు వాదెడు 

బవదము. “క జోజో “ఫదులదశే కణ, జోజో 
మృగరా జనుధ్యు జోజో కృష్ణా, జోజో పల్లవ 
రవద, జేజోవ్రూస్టందువదన జోజో యను 
మ ౨ భాగ ౧౦ న్యం, ఫూ ౧౯౦. 
“ద్వి... ఊవిద లవ్వేళు జేజో కుమార జోజో 
చిన్ని యన్న, జోజో ననుం గన్న చొకళ్ళాపుం 

దండ్రి, యనుచుం బాటలం పాడిరి,,* మృ. 
వీ 3, ఆఅ, ౬౧ 

పోటి. వై. ఏ. (నం. యోషిత్ 1. ఆండుది, “డా, 
చూడక చూడు మాడ్క్యినలబోటి దిశల్ చరికింప 
నొక్క_చోకా.” మను. 3, ఆ. రాజ 8. భార్య, 
“క ,నుంనుని బోటి యది తదీయనుకుండు 

శూరుం డెపుడున్.”” భా. రా.బాల,౨3 ౫. ఫీకు. 
3, ఆ. ౬౨. 3, కుటుంబము, నంసారము. (ట్రై 

ఛా. | మోటిక. వై. ని (జోటి+-క.స్యార్థమున) మ ; 
భార్య. rs మడంతి జోటిక ముద్దుగుమ్మ ws 

స్త్రీననూఖ్యి ,. ఆం. భాంద్వి. ఆ. ౧౦ ' 
డఊ డిగంబుల శెల్ల సొదవి నబ్ల డలం ల. 

డుశవసీ జోటికల నజ చీల సువ. ౧. అఆంరి.౨౯. 

పేటిక త్తియ. ద్య. వి. (జోటిగాకత్తియ - స్వార్థ 
మన ఖెలికళ్తె. రూ. పోటికత్తె. 

ఆ. | కేోటిపని, ద్వ. ఏ. (జోడుగావని మిథునకర్మ్మము, 
“క్క సీ ట్రొదవలో నయ్యొుడయని, వోటికిం బజ 

తెంచివలపు సొంపెసలారకా, జోటివనుల్ 

గోరిన న, జ్ఞోటిం గని పొలసుదిండినూ డి ట్లని 

యిన్.” అచ్చ. ఆర, ౯. 

షోడ, జే. వి, గన్నమాగానుండి మిక్కిలి వేగముగా 
వరు? తెడి వేటకుక్క. “క, దాడి మెయి దీని 
వెంబడిం గూడక బెఆజాగిలములకుం దధమే 
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యీ, బోడంగివేంవిముందర, వేడీయంం గీడ్రియం. 

జనంగ లే దడు 7నన్. లో జరా, ౨, ఆ గః 

సేోడగంచే. చే. న. (క. జోడననడతో నడపించు. 

“కి, ఎనయం గడు జోడగించి త్రో,లినవా 

యింబు సా, ౧, ఆ. రాకి. (శ. ర. పా 

ప్రోడన. చే. ఏ. 1. భారకకము, అశ్వగతి భేదము. 'సీ 

బోడనల కొకింక జోడు 7 చేరక చేల్చ్పరాయలి 

కేజి చెల్బ నయ్యె,” ఉం. రా, ౧% ఆ. ౬ర అం 

ఛా, ద్వి ౧౯ 2. (నాసికయొుక్కు రంధ్ర 

ములం. “సీ, మునుననల్ దమిం బట్రి ముంగాళ్ల 

వం. ఓ. వెంబడించు. “పీ. జోడిం చినసీవం? 

కేడించుకొనునిణ్ణీ వెనుకగా గుట్యూర్పు విడిచి 

ెఖీ” కకు. ర, ఆ. ౯౮ 

జేోడింపు. వై. విం (పోడించు ఛా) ముప్పదిరెండు 

విన్నాణములలో నొటి, మల్ల బంధ విశేషముం 

“వీ కాని నిల్బుడ  గళకశత్తైర జోడింపు,,, 
గ్, .*. మెడపట్టు నాయం జై న్నలరు దుండ్కుమువ్న 

ద్యు రెండువి గ్నూ ణనులకు6 శేచ్ద.” ఆం. ఛా. 

ది. ౨౦౯ 

జోడిబ్ద, వె.వి బ. నమస్కారము. వః సూర్య 

ముక్కు బోడనలం బీలిచి పసర్కొనిన విడిచి” 

ఆము. ఫి ఆ. ౧౧౭. 

మండలమందలి వధ్తాతునకు జోడిళ్ల. లొంగ 

నాలం. వృబంధ. ౮౮౦. 

జోోడము. వై. వి. (బోడుశఅమ్లు. శం ర) కేయము | జోడు. జే. వి భా. (క.జోతు) 1. జక్క 
శళకో ప్రయోగం వెడిబాణము, విల్లక్క ఆశేనీ 

చాణము. “సీ, దివెదొరొమ్లు దోటల్తిత్తియం 

జోడము మెడమిోాంది మొగలు టే నొదుగుందనర, స 

తు జ అ. ౬ “సీ. బాపానెపీకీయాకర 

'మొబ్వు దుందుం = మంచనంగ జోడ 

మనంగ.” ఆం. భౌ ద్వి, ౨౧౨ 

బేడా, జే, వి, (హీం. జోరా) జక, యుగభము' 
(నాం మరుగులబో డా. 

బేోేడాలు. వై. వి బు నమస్కార భేదము. (కీ 

జోవారును జొవోరు జోజాలు వెంగనాల్లిడి 

గిట్ల గొబ్బి టెంగణాలు ,.,తనరు” ఆం, భా. 

దిష్టి ౧ జిగి 

పోడింటు. దే, స శీ" జకచ్చేయం. 1, ఒకదానితో 

నొకటి-చేర్చు. a దతం డెచ్వాం డిఅ రామ 

భారతకథల్ బోడింవ భాహాకృ్ళలిన్.” రాఘవ 

కీర, ౧, అ ౧౦; 2. కూర్చు, చేయు, రచించు. 

“క, ఒకమాట బఅంశ లేరంట, చకితకమనస్కు_లును 

గాక చక్క నళలక్, నకలార్దసాధనములగు 

నుక్చతులం కుళఠపులకుం దరమె బోడించంగన్.” 

కచేల ౧, ఆ. రా “వీ, వగటు పొవలం మెడి 

బట్టు ౫ వారనుల్ జోడింప హరిగెలనీడ శయ 

కువల. ౫ ఆ ౯. తి, కల్పనచేయు, కల్పించు. 
“ద్వి, మంటి, తి కుమార సీమాటలం చాలంం దంత్ర 

చాదివిగానం ౯ దవ్వజోడించి, కలవి లేనివి కొన్ని 

కచటముల్ వన్ని, కలకం బుట్టింప నిక్కముగం 

బల్కితివి* ద్వి. శ. సా, ౧ ఆ ౨౦. పుం 8. 

యంగము. “గీ. చార లిరువురు చాల్యభావమునం 

జేసి శయనపా నాన్న భోజననమయ ములను, 

శా న వఠనాది ఏద్యాప్రసంగములను, జోడు 

వచాయక యుందురు వే శుకలర.” ద్రవ్లో. ఫ్రీ 

అ. ౧౭౨ పు “సీ. కజ్వుకుత్తుక వాండు గాలి మేం 
తరయంచిజోటి నాం డరమెం. బోటి వాండు”* 

అచ్చ. చాల ౧౫; 2. మిథునము, ద్భంద్య ను. 

“ఆ.,.మిథునమున కాఖ్య లగు జోడు, హోం 

కవ యనంగ భూకకల[వ.” ఆం. సం. మాన. 
రల; 3. నవాచారిి వింర్రముం “ర పావన 

ద్రన్మాకపౌలనూ లిక బ్రో జాదువొళ్కొక నాడు 

వార నగుచఈ.” దశా, ౨ అ ౧౭౯; ఓ 

కవచము; “గీ, ,.ఆమారుక ప్రమైనుల 

దనం జింళరి ధాన స తరుఈపజపిల 

భార, భీష్మ, 3, అం ౨౨౧ “మ గద 

దట్టించి నిశుంభుముస్తకము నక్కాలండు 

వ్రేయళ్ మెయిక్,నదరం మైన నోకింత కని 

రసయుకా శాశాసివే వాడు జోడు బెగక 

మేసిన మేను నృస్సీ లో ఉ. వారి ౧ ఈ 

ర్, అశ్యకసచము. “ది. “గులు వాసిన మించు 

మొలక లాబోడు, దిగిచిన సూ నా న్హ కేజాలోయ 

నయగ” ఈ నము క. ౧,ఆ. ౭%పొ ౧౭ వం 

5౫; 6. విధము. “వన్మ్మపిచ్చుకలం కొట్లాడి 

పట్టు పృట్రెడిబోదుక నొండొరువుల తనువులు 

జర్జరికంబులై. చిరింి.. చబంధం ౭౮౮ 

పక నమానమైనది. “క, పీడపు గురోనురాదుల, 
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కోడవు భవజలధిం గడవ నొం డెవ్వండు నీ, 
బోడు జగంబులమాకుం, జోడుభవక్క_రుణ 

నమనువ(జూాడు మవో శ్రా.” రామా, 3,ఆ. ౨౦౩౨ 

ఆం, సం సాం ఏ6, దశా, ౧, అ. రణం 
థి 

వోడుకోడియం ద్వ. వి, ణ. సహాచరము, మి త్రము 
“గ్గ, జబాభవాగ ట్టుతోడి జోడుకోడి య లవ్వీటి 

మేడగములు.”” రామా. ౧, ఆ. ౧౨౨౩. 

మేడ కే డె=ేోడుకోడియ. విణ, నమాను(డు. “ను. 
జలజా తాఫః జోడుకోడె యగటక జం ద్రుండు 

దాం బుట్టు నిచ్చలపుంగ౨పున థి న భూ 

యము,” చంద్రా. ౫ ఆ. ౫౭. “చ వల 

పులవింటివానిదళవాయి వనంతుః బోవ, కోడె...” 

వోణగి=బోడలి. (ఈ, కోణంగి “సీ, ,,శునకము 
'వేంపి త క_నంగం దనరు, దద్భేద నామము 

తగు బోణి యనంగ వనశునళంబుకే చనల 

నొప్పు ఆం. భొ. ద్వి, ౨౮౦. 

పోతు చే. ఏ. నమస్కారము, “క గాలినిసుం 
-గెలిమితో రాచూలిం బొడగాంచి మిసల 
జోత లొనంగి తో; ల్వేలంపుత్రే లిషిం నెజకీ చిన 

జోలి యెణీంగించి మదిని జొక్కంశేసిన్.” 

అచ్చ యు. ౫౮. “ఈ,. గట్ల్టుర్కాచూలి 

యనుంగుసామికీని జోతలం జోత లటంచం 

బల్క్కుచున్.” సా, ౧౩ ఆ, ౪౮౪ 

వోేతమా=చేతం (శ రు) 
రామా. ర, ఆ. ౫౧; వి, మిత్ర్రము “గీ, సుర | జ్ఞా కాము చే. వ చేతముయొక్క రూపాంతరము 
ధరి ల్రీధరమఃనకు జబోడుకో డె పనధినఖమైన మై (శః ర) 

కమునకుం దండి.” * ౧౦. 3 
a నరాకా చస క ౮ వోతి, చె. వ (స. జ్యోతిః) 1. చ శాశము, 

పేడుగట్టు, డే. ఆ కి, (టోడు-కట్లు) జోడు జ్ 3 wr 
అ సో ల వెలుగు. “సీ వెలయు ,బ కొశంబు వెలంంగ 

గూడు. “మ, ,., కోడుగట్టుకణి రివ్వుల్ మోజు న Fe లీ న 

వేడించుచుక్ా, నిరం. ఏ, ఆ. £0౦. se షే ఈ ఫా bs 
యు ib, We చ త శాలిరియెకి మోంచం బోలి యంంజెడువాండు.. ల 

గాడు ee : aoa “A . ప నళాంం ౧, ఆఅ కరా; గై, దీవనుః, క్ష స్స ఏడి కెంపు 
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లాక్కట జోడుగూడ వే.వే అ Pot Sse py Moa 
i ox ని తం cS 

దోడరహి ప్ై విశిర లసాం ద చం ది కట్ జోతులయెమ్హైం చ్ ల శుసల. గ్సిఆ ౭0. సు 

న న్ స ల చేకులజోతుల నెటిదీవమూలికల్ తారకాగ్రహ 

ప్రో hed జే | ' మ;ఃలదారి మోజో" అనాం ౧; ఆ, 50; 3. 

దుగూర్చు. బే. న క్కి ,జోడు+కార్చు |! పచ్చి, రంగు, “ఆ, వసు జాలు రంగు వన్నియ 
బోడుగూడు ధా, ఆప్త సరిచేయు, పోల్చు, న్న; రంగు, “ఆ. వన్నె డాలు al | 

కీ శ్రాభముల్ pa గీ రనష్రాత ము జిగి జోతి, చాయయనంగం బకయు జగ తిలాంతి, క 

జీ UY ; 
లటంచుం గొట్లమారుల జోడుగూర్చం దగునె,.. క ఆ క . ౧౭; కీ పిండితోయాని మట్టితో 

గబ్బిచన్టుబ్బగనవకు” చంద్రా. ఈ, ఆ ౧౨౭. ఖల. మ కనా 

బేడ: దణియ. దే, స క్రి, బోముగూడు, కలియు, వోదిట్ట. య తనన రనాలు “లల 
(ర్స తనరుమాతంగకుంభసు స్తనుల జోడు, దణీయం చేశేట్ట డిలు, + ఆం, భా ద్వి ne 

జాల దురాగఠత్వమునం జేసి” వా నం ౨ పేగేదు. చః టి. (స యోధ?) యోధుడు, యంద 

ఆ. ౬౧ ము చేయంబంటు, యన్టీ జోదులతనుపులం శేదించి 
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జోడుపులంయగు. జీ, ఏ. (జోడు పులు చ శ a మొరలు గళ్యాలతో డం జెక్కలుగం జేసి 

కము. వేంక, తిర్య, ౧౦౨: భార కర్ణ* ౧, ఆ ౧౯౦. అం. భా. ద్వి. ౧రార* 

పోడు రాలం, జే, నీ, జం (బోతుగా రాలం) శ్రీడా షేోేనంగి. డే పి ఒక జారికక్క.* రూ జోణంగి. 

విశేషము, ఒకవిధ మైనయాట. “సీ. దాయాలు| _ (రు 
సొగటాలు చాట్రాయ చదరుగమును జోడు జోన(న = జేడణి. (డ్రా. శః రు 

రాలును మూంకపొడుపుినవాంస, 3, ఆఈం౧ర౬ః మోనడందేడన. (ట్రై ఇందు పర్ట్ వ్యత్యయము అని 

పోదు వేల్పురిక్క, ద్వా ని. విశాఖా నమ్యత్రము(శర)|, శారు 



సోపా 

జేపావ ద్య. ఏ. (టేశపావ) కేళొట్టుటకం 
దగిన శిశువు, “సీ. శేలికి వారి వైనం గేలి దాలి 
చిన నంవణి బంలికొన బో పావ లగుచు” ఉ 

వారి. ౧, అ, ౧౫౧. 

పేోచిట. చే. వి. బ. నమస్కారము. “రగడ. ఘునక 
నవోబలగరుడా ది హిరణ్యానురవధునకు నలి 

జోబిళ్షని” వాంస ఈ, ఆ ౨౧౩. (శ, ర్ఫ 

సోము. చే. వి 6, బోము) సుఖము. “ఆ. తాము 
నిలుచుచోట దైవము లేదని, పొవమరజనము 

తిరువతులు దిరిగి జోము వేడి చేతిసా మెల్ల? 

చోంశేసి వెడి గృవాంబు తాను జేరు వేకు” 

వే&న, 3, ఈ ౨౭౦. 

జ్రేగే రావరి. దే. వి. (క. జోరావరి. హిం జే రావర్) 
బలాళ్కౌ రము (శ రః ద్ర.) 

జ్లోప. జే, న. 1. వాన ముర్నుగునవి కురియుటయం 
ద గుధ్వన్యనుశరణము. “ట్ట బోరున దుందుఖుల్ 

మొరసెం బువ్నముయం బగువర్గ మంతటక్ 

బోరున వెల్టిగాం గురిని...” చమ 

2౮; 2. తొందర, దుడకుకనము. (వాం నీకింత 

_బోరపవ నికిరొదు. 8, బలమూ, ఉలాత్కా-రము. 

జోలీ గ చే వి, (బోజు+ ఈగ) వశుమకీః ; 
ఒకానొక ఈంగ “సీ...జోలీ.గ చాగోను 
మోజును పశు,వత్నీక...” భాం దిట్ట. ౯౫ 
“సీ నముకరందపానంబు మధుకరాళికిం శాక 

మేటీ చని గని జజ: గలదె.” వేణు, ౫౧, 

రూ. జొబ్దిగం 

సేం, చే, ఏ. ఈ:గలు తుమ్మెదలు మొదలగణనవి 

ఎగురునపుడు క లిగెడుథ్వని క నుకరణము. (వా 

పోేజుటీయ. చే, వి. జోటీల “ఊఉ, ..బలురోమము 

లంటిన బేేజుటీ.గలు౯ొ, గూడినబంధముం గలి? 

కూర్కు_చు నుం 

వాంన ౫, అ 3౦. 

వేల, చే. వి. బిడ్డలను నిద్దుకపుచ్చునపుడు పడెను 

పొటు “గీ, పాట యనంగను గానాఖ్య వరంగు 

చుండు, నాలతి యనంగ నాల ప్తి యలరుచుండుం, 

దద్విశేహాఖిధానము ల్ దనరు చేల జోల సు వారల 

యన(గను సోవుభూవ.” అం. భా. దృ. ౧౨౨. 

“నీ వేదాంత వేద్యుం డీరిళ్వంభరాథికు శుగ్ధాంత 
కాంతల బేల: జ్ జొక్కెి "రామా, 9, ఈ. నలో 
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3, అ. 

డొశబక్కు గుజ్జ ను క్ 

బోవ 

పోరి. డి. పి 1. విషయము, నంగతి, సంబంధము. 

“శా. ఆయెకొ బోయెను నాంటిపోలి యయ 

చేలా యావ౪క్ వింటి వృయోయయ్యా... 
ఉం. రా, ౨, ఆ. ౨౭౬. “ఆ. నే) మేలు 

కొణెడు సోలియ చేటికి.”' అచ్చ. యు. 3౯౭, 
“గీ కూలి గొన నొజ్జి కాంబోలుం గొదకుచిలుక, 

తబవసి బుడుతలనమికి వేదంబు నుడువు, నుసర 

ముగ బాంకాంతు లేజోలి లేక, జదతీవంబులం 

సాషింద జన రేత్య” కుషల. ౨, ఆ. ౬9; 2. 

వృత్తాంతము. “క్ల గాగినినుం గలిమితో రా, 

చూలిం బొడగాంచి మిషల బోత లాని 

త్రొ,ల్యేలపువేలిమి సెశిచిన, జోలి యెణీం 

గించి మదిని బొక్క_ంజేనెన్”” అచ్చ. యు, 

Yas. 8 కార్య్భను, వి. సాం* ని. మాన £౮ 

కీ. గాథ. “కీ గాథ యా బోలి నా,” ఆం. 

భా, వః ౧౧.9. “వమ విను మింకం జెనుసోలి 

రిక్త చదువుల్ వేయేల,..” వల్ల. శృం. 3౯ 

వేలియ. బే. వి పోల. (ఉయ్యాల). “క. వారు 
వీర్యము దాల్పంగం గడుుభరమై వడి నడును 
డిగ్దంబడి కడవ శ్లం;బరముదెన నిల్చి పొళ్ళెను, 

నురవాహీని బాలుం డన్నజబోలియ వోలెన్”” 
రు నం, ౧౦, ఆ. ౧౨. 

వేగే లె సేలియం దే. ఏ. 1. భితమున నై. చాక పుడడ్డ 
నాల గంచులం చేర్చి ముడి వీసి చేతిని చేల 

వేకీకొను సంది. “గీ, జోగవట్టియ కకపాల 

జో లెనం చి, కళికి కాటుక గర్చొట్టు వలం:గు పేరు, 

బాలి చాల్ని చింసిండజంగ మగుచు.” వార 

గ ఆ ఈం; 2 ఉయ్యాల. ఆర్టీ ఉయ్యాల 

యః య్యెల యూముల తొట్ట జోలె యనంగ 

డోలికావ్వా యము లెసంగు” సాం. ని. స్థా. ఒరం 

మ్రోలెకా(డు. బే. విణ (బో లె+ కాడు) భితుకుండు, 
బిచ్చగాడు. “నీ. ఏల ననుం జూడ ఏీవనం చేల 

యాట జోలెశాం డె నలిరివప్ప జోగి యేల, యఖిల 

లోశంబులకుం బతి జన నన్ను6 గడిసి వర్తింవం 

జెల్లడే కమలనయనం” సీతావి. ఈ, ఆ. ౧౨౭ 

వశే. జే. ఏ. జోల. “ఊఉ. వేనిన నిద్ర మేలుకని 
వేఖొొకచౌనస జీర్చుతో డం బై మానడం బుచ్చి 

కవ్వ మిడి మిట్టచనుంగవ see మేం, దీన 

నటింప ఇాన్నడుము దీలువడం గటి గులు 
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గాచముల్, జోవలు పాడ జలం దరుచుక్ వడి | జాళి, దే, వి ఒకానొకరాగము “గీ, ,,నాటడౌళి 

థర్షిణి రజ్జు పొణియై.” వేం వుచ. ౧, ఆ జీళాకీ తోడి వరాళి శ్రీవరాళీ "హెజ్జజ్జ శేదార 

గణం, నాళ పాడి ప్రబంధ, ౯౬. (జేశళి మొక్క 
జేసీ. (నం. జ్యాతిషికళ వై. వి జ్యాోలిషికందు,| రూపాంతరము) 

జోన్య మెటీ(గినవా.డు. (శర ట్రా) యు 

జషోన్యము. వై. ఏ. (నం. జ్యాౌతిమమ్) జ్యోతిళ్ళా మ్స, నం. ఒకానొక యక్షరము 

ఛ్రమా* (శ. ర) రయుంకరించు. సం. అ, క్రి. రుంకారము చేయ, 
షోన్యు(డు. చె. వి, (సం జ్యాతిషికకి జ్యాలిషి రొదచేయు. చకు. క, ఆ.౮౦, 

కుడు. పేోస్యము జెంకింిర వాండు. “గీ వలయు రు౨కరింపు, మీ, వి జ రఘ్రుకారము. (యు కరించే 

ద్రైజ్యుఖోదజ్ఞు ఖక్వనుల నొకటి, తారకంబులుం| “ఊఉ, శంపుమొగంపుంబచ్చ తురికీ నుణీకి పుచు 
దిభులంను వారములంను, జోస్సు అలెలీ_గించినవి రంకరింపు చే నిం పొదసిందు,...శవిరా 3, 

మేలు న్నుష్వత్రెక, లోలమంగలివనికిని ద్రైల ఆ. ౪౫ 
మునకు.” భార. ఆను, ర, ఆ. ౧౨౧. య్సుకారము. సం+ వి, అ, పుం. తుమైదలు మొదలగు 

జేోవోరు. జే. వి. (నవస్మారము.) “వ,..కాలశార| వానిరొదం 
వునకు బోవాోరును.. .దండపౌణికి దండ ప్రణా రు)కించే, మి, అ, క్ర రుంకరించే. “వ. .,అని 

మంబును, వేసీ” ఖీను. ౨) ఆ. ౫౦. “సీ. ర్లు కించివలుకటయు. ,..” కాశీ, ఈ, అ. జరా 

వేగేవంరు మవగజదో)హాగ్ర, కోవవా శ్రావాచ్ళీ రు౩కృతి. నం: వి ఇ స్తీ" రు) కారము 
చావా వోత్సావా సీకో ఉం రా ౧౩ఆఅ* 3౨౨ రుంరయు నం, వి, ఆ, స్తీ వానతో. గూడి రుమని 

జేోవోరుపు = బేహారు. “గీ. అతడు నుగలకు| వీచు బోరుగాలి; 2. కరిచం చున్న వానయొక్క 
బోజశరు వనుచు ముక్క” చైవ. ౭,| గాని పీచు దున్న గాలియొక్క గానిధ్వనిం 

అ. గేం రుఅరగూ వాతము, నం. వి ఆ. పుం. వానతోయహాడీన 

నౌ పద్దగాలి, తు పూను. 

జా. జి. అం కి మిక్కిలి 'మెత్తగిల్లు లాంగు. చొ. రువ నం, పి ఆ. స్రీ 1, దాటు, గంకం, దూంకు; 

ఉదా. కట్టు! ట్టికడ్డ జౌకినది.వి. (బురద, పంకము ) 2 జుపెతాళము. ర. నుల్జవిద్యా విశేషము. 

“పీ, చలిమావిరనముల జౌకు లెత్తినచోటం గలు | ఓ ఆశ్వగతిభేదము. “గీ, తనకుం బ్రలిదేవుం 
వపుప్నొడి నించి బలసి బలసి” చంద్ర, 3, ఆ, డెందు లేం డనుచు నెమక్కు ఇగి2ం దగంనడ్డ వే 

౧౧౦. (జవుకుయొక్క.. రూపాంతరము.) డెము ల్పజసి నులీయం, భంజళలి మరళి ర్యుళపి 

జౌజ్లీప్టు. చే. వి జవ్వునకా మ్రేడితరూవను. కై. "రుువయా క మనగతు లెనంగం జూపుచు 

పాణుటయం దగధ్యని కనుకరణము. “ముం శర వళి మీటి. ప్రబంధ. ౧౮౫ 
నంధానముతో న కొన్నియడుగుల్ జా జవ్వనం రుఎువము, సం, వి, అ. పుం. దూంకు గంతు, దొోంటు 

బాలీ... మనుః, ఈ. ఆ ౧౧౧; 2 పంగుట రు) పాకము. సం ఏ. ఆ. పుంందుముకోనదిి, కోంతి, 

యం దగననుకరణము. “ఊఉ ఇవ్విధి బూని యుంపాొరువు. న:, వి. డా పుం = యుుపొకముం 

సై నికనమృద్ధి నహీంద ఫణాగణంబు జాజవ్వునం |రుంపు. వ్రై* విం వల్టిబంధవిశేవమా. “వ, నీకనర 

గ్రుంగం పరమ. ౪, ఆ ౧౫౭. మెసర భంగిపటలమా రు౨ఫు టెక్కు కరలాభు 

జేరు. చే స శీ 1. కొట్టు. (ర వాల్డంటి వంబు లాదియాపోడశోవవీశంబుల రీతలం చేరు 

క్రల్లంటు వైచి వచ్చినవెల్వు జడ యల్లుకొను| +4౪ వొంసం, ఆ ౦౬ 
నాటజిపొర కారు” విజ, 3, ఆ. ౧౩3. 2.|రయకటము. నం. వి, అ, పుం జగడనుం 
చేతులతో (ప్రోసచేసి యెత్తు. (జేవురుయొక్క_ | రితి. సం, అవ్య = ర్ఫుటితి. [సిరికం శీ 
రూ పొంకరనము. రట నం. వి, ఆ, స్తీ 1. వేగము) త్వర; 2. శేలయం: 
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వలాశవ క్త పుటికా శాటీ వ్ర,దేశంబులంక్ శొనుట. రూ, రు క్ 

కాఫీ, ౭, ఆ. ౧౩౨౨. “చ. చిటిశన చ్రైలియుంగ రంరి. నం = ర్యున్లరి 

రము. వేడీయ కొడ్డెనమాయె భూవరా, కటకట | యుల. సం, వి, ఇ. స్రీ * పోక ఈం స్తీ 

దోసవం డినుపకట్టకుం దాళునంటే కళోదరీ, కటా 

చరక్క_ రేణుక రకంపికసాలను 

రుటిలిని గాంతు నే నని నిజాంగనతోడను 

చలు వేగమే” కవిజనోజ్జీవని. ౮౯. 

రముణర్యుణ చం. ఏ. అం పుం. త, శ్రీః కంకణాదుల 

జలగ, 

జలూక, 

శీర లముక్ , | రుల్షళంఠము, న) ఏ అం పుం-యరల్ణ వాద్యధ్వనివంటి 

ధ్వని కలది. పాఫుర ఈ. 

రుల్లకము. నం. వి, అ, న కంచుతో సిరి ంపంబడిన 
కరతాళమం. 

థ్వని కనురణము. “సీ, రురు వా న్తకంకణ ర్వుల్లకి నం. వి ఆం స్త్రీ = యల్లకము. (వాచ) 
ములం మ్రైయంగ నణగణ "మొలనూలిగంట ర్వుల్ఫముః సం. ని, అ. పుం. దికవిధ మగుమ బై. 
లులియు” ప్రబంధ. ఇరా. “గీ, కమ్రుకరపంకరు ర్వ్యురి సం, వి ఈ, స్తీ" 1. యర రము; జె 
హూరక్నశటక రుజర్ఫు,ణధ్వని స్ఫూలర్తితా ళమాన 

ములు గొలుపి” మకు 9 ఆఅ, ౨౭, 

రుణర్ముణ తరము. సం. విం © పుం. శంకణా 

దులధ్బన్యనుకగణము. “వ, ..కంకణరు*రు 

ఈా-రం౦బు తోరంబుగా,, భీమ, CON ౧౦౯, 

రుూత్కారమా. సం. వి, అ. పుం. కంకణాదిధ్వనిం 

ర్యుర భం. ని. అః స్తీ" l. నెలయేటజు; 2, ఒకదాలి 

తోటకూర. 

ర్యురము, భం. పవి, అ. పుం. నసెలయేణు, 

ర్సురి నం విం ఈ. త్రి నిలయేటుం 

యుర్టర. నం. వి, ఆ. స్త్రి వేళ్ళ, బోగముది. 
యు గ్భరక ము, సం. పి, ఈ పుం కలియుగము. కం 

ముడి యను వాద్యపి శేషము. 

రుర రము. న౦. ని, ఈ సుం 1. డమరుపు, డక్కి_ 

, పటవాము, తప్పెట; లి. కలియంగము; డీ. 

నదవిశేవము; ల, బెత్తను; 6. వంట కువయో 
గించునొకాసొక లోవాపొత్ర్యము; '/- మణిషోవ. 

విశేషము, జర్జరిము. (శ. ర్ 

రురరి, సం. విణ. (న్, ణీ న్) యురరము కల 
య 

చాడు. నం వి, న్, పుం: శివుడు. శం స్తీ" 

రుర్ణరమా, క్రైమఃడి. 

రు న రికుడు. సం. విణ. (అ. రికా. అ) రర రమ 

నాయించు వాడు. 

రక్హ్ల రీకను * సం, సి ఆ, పం. 1. 'జేవూము; 2, 

జీశమ; ౮. బొవు, 

రుల సం. ఏ. అ, త్రై" l. కూతురు; 2, నూర్య 

శాంతిం 

రుల్జు. వై+ 

ఉడుక, (పెద్దడోలంపంటి నాద్యవిశేనము. అని 
కొందటు); లె. కేశము శేశనకుదాయమను; 

'వె-డ్రుకల నుణికి పోంగొట్టువరి మళ ద్రవ్యముల 

ముద్ద 4. తడి; 5. సీటినుడి; 6. శుద్ధి; 7. గొడుగు 

మన్నగువానికి చుట్టును కట్టన జాలరు; 8. ఆ:డు. 

దుైద. ఓర పల్ల రీవలమాన యుల్ల రీయ౨ కార 

వల్ణకీకలనాద పెర్ణి కంబు,” ఛా. రా, యు, ౫౨౬, 

రల్లి. సం, పవి ఈం స్తీ ఒక విధ శుగుమ్ధాల. 

రల్లిక. గం. వి, ఆ. డ్రి 1. నలంగుపిండితో నలి 

చిన యొడలివ టికి; 2. కాంతి; 8, రగు గాని 

నువాసన ద్రవ్యములం md వట్టించుటకు ఉచయో 

గించు నిక, 

వి, జేల్వుయొక్కు రూపాంతరము. l. 

భ మాదులచే (ప్రాణము గుండెలు "మొ. చెదరుట 

యందనుక రణము. “ క వారు గని (ప్పాణమ్మ 

రు ల్లని. విరిగిన మెయినుజచి వచ్చవిల్తుండు. * 

కదలక నిల్చెన్*”” కు. నం. ౫ అ, ఏ. క్ట 

ప్రాణాము యు ల్ఞన నహ కల్యాణి ధిం చ్రయానిం 

జూడ నతండు గుణీ యగుక్ , బాజకరనికరతర, 

చాణంబులకుకొ “టాతు బాణంబులకున్.” టాం 

నారి, ౫, ఆ ౨౫; 2. రక్తము నెటు పెకి 

ఉబుకోట కనుశరణముం; ర. వానమిడుసణులం 

మొ. వడుటకనుకరణను. “గీ, ర్యుల్జరుల్లునం 
'బెనుజల్లు చల్లుచుండ, భోరుభోరన వర్షంబు 

ఛార లరిసి.”” శుక, ౧) ఆ. ౨౭౬. “నే, 

ల్రిదండిసమితి గుండెలు రయుల్వరుల్థువన గ,” 
ఛృబంథ, ౧ 
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యుల్లోలము సం, వి. అ. పుం కర్కు._లానకము, మురళి యుళికి రయువయం నుథా, నునుగతు 

నూలు వదుకునపుడు కదుర్నుక్తింద నుం చుకిొ చెడు 'లెస-గం జాపుచు వాళి మాటి.” ప్రబంధం ౧౮. 

చివ. | రళికించు. దే. క్రి, స్తే. జేళిషించుయొక్క రూపాం 

రు. నం. ని. ఆ, స్తీ నాసబల, నిజ, నగ త్రము. 

రువశేతుండు, సం, వి, ఉం పుంరువము పడగగా | యునక్కు.. జే. ఏ. చింత మొద౪గు వానియం దగు 

కల చాలము-మన్న థుండు. ననుకరణ ముం “డా. ఇమ్మదిరాశ్నీ 'మ్రక్కిడియె 

రువభ్గవము. నం. విణ. కకినమై నిందచావూర్వక | నింటిశం బోవలెనంచు నట్ట కా, ని మని యానతీ 
"మైనది. “కం, , ,అతని, చక్కందనంబునకతం గాదె వలయం. నీశ్వుర యం చని బోటు వాడ 

సరనఫుం బద్యం బొక్క_టి రచియించితిం గవు,ల జి క్రమ్లు యు'నక్కు రంచక వితావని చేయుదు 

క్క_ఓ రయుషళమపులయవితలల్ల క్" గిశుకన్. సావి. | రండు మెల్లనే, సమ్మతి యొనయట్టు లనం జానలు 
౨, ఈ రారో. పార్యరితోడ జీన్.” పార్వ. ర్క, ఈ 

రువముం స9 వి అఆ ప్ర 1. చేప; 2, మొసలి ౧రా౮ 

3. మోన రాళి; &, శాబము, “వే:డిమి, నం అడవి. రా 

రు్ఫోదరి. నం, ది ఈం స్తీ" రువము యొక్క ఉద రషూ౨కృకము, సం వి ఆన కేం శాలి కడియము 

రము జన్మస్థానముగా కలది-నుక్స గంధి సత్య, 2, నెలయేజు మొంవలగువానిధ్యని- పుం. కూర 
వతి. (వ్యానుశి కల్లి) భేదము. 

రుళంరుళ, నం. వి, ఆ, స్తీ = ఓ కటకధ్యని కనుకర యాూాటము, నం, వి, అ. పుం, 1. సమూనాము; 2 

ణము అందెలు, మొ. వానిధ్వని కనుకరణము' పొదరిల్లు, 3. కాజడవిం 

“వీ విరుదందెల రయుళం రుళరవమ్ములం ద్రిదండి రగూజలముః సం, వి, అ, పుం. మొక్కూపుంబెట్లు శో 

సమితి గుండెలం రుల్లురుల్జు మనంగ చజంధ | షాటలి. సం. వి, ఈం శ్రీ ఫొడరిల్లు. 

౧౯; 2. ఏజు (పృవహించునఫు డగుధ్వనికను రూటు, బే, ని. నుల్లవి ద్యానంబంధ మగవదు నాల్లు 

శరణము " చ,,. ఉిచ్చలజ్జల రుళంర్యుళ నీర్ట్యర విసరులలో నొకటి, *వ..,రయూబటు కణథాకు,,, 

ర్ఫుర్ద్యరీభవు న్నగవిళచ్చిలా  గణసుణంఘణ | మొదలగు వినడలును,,* మల్జుపు, 3, ఆ 
ఘాగోవణభిపషణంబుగన్* కళా. ర్క ఆ. రాళ. ౬౯+ “వ,,,అన్వీరుండు ,4ర్యూటు నివి మొద 

ర్యుళజ్ఞ్య శమం. సం, వి అ. సుం. నీటిబొట్టులం ఇక్రందం లైన వదునాలుగు విసరుల నర ంబులం౦ 

బదడున పుడు గలంగుధ్వని: జూచి,..” వాంసం ౧, ఈ ౨౦౬ 

ర్యుళర్యుళ, దే ఏ. ఈ స్తీ" వర్ష థఛారలువడుట రూటుధాణం, డే. విం మల్జ ఏిద్యాసంబంభ మగ 

యందలిధ్వని కనకరణము. “గీ, రమ్యుమేఖల | పదునాలుగు. వినరులలో నొకటి. “వ, ..అవ్వీ 
ఘళఘుళల్ రక్న హేమ, కలితనూఫుర ర్యుళర్ఫుళల్  కండు...యూటుధాణు రూటు నివి "మొద 
చలంవపలంవ, ఫెళ ఫెళన్ గిల్కుమ్రైలగిలగిలల్ | లయిన జదునాలుగు విసరులుం 

రృహించ రాయంచకడ నిల్నెం జం చలాకీ” హంస, ౧, అ. ౨౦౬ 

వాంన. ౨. అ, ౫౮౪, రరాబుకము. నం, వి, ఆ, పుం: సన్న ఫు ఆకులవక్కైై 

రుళిపి నం, వి ఈ. స్తీ . అశ్వగతిభేదము. “నీ, రూ. రూవుకము 

తనకు. బ్రులిచేవుం డెందు లేం డనుచు చెమకుః | రగూమకము. సం. వి అ, న చక్కగా కాలిన 

విది దగునడ్డ వేడెము ల్భరకి మజీయం, భేంజళి టీక, 
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రాను 

రష్రానురనుః. సం. వి, అ. పుం. కదురుసాన, సూదులం 

మొదలగువానిని వదను పెట్టుట కువయోగం-చు 

చిన్నసా న, 

రురా ర్ట భుండు. నర. విణ, (అ. ఈ అ) యు ర్ట రమః 

వాయించు పొడు. 

రోరాలి. భం. ఏ. ఇ పుం ఒకరకముమామిడికాయ 

౦యయూరుంగాయ. 

రు 
యుంకృతి. సం. వి ఇం స్రీ" మిుమ్షనుథ్వని, తాళ 

మూలం వాొయించున పుడు కలంగుధ్వనిః “గీ టంత 

గణములం గరతాళములు ఫఘటింపం, జిత్సగతి 

నోర్తుచక చక రుంకృ్ళకులకు, , +, తాండవంచాడు 

టన ఖై రవుండుంచోలె” చై. భౌ. ౫ ఆ. ౧౯౬. 

మీంటి. సం, ఏ. ఈ. కీ 1, నల్లనోరంటనో; రం 

నూలంగోరంటళో 3. వచ్చపువ్వులములంగోరం 

టో. (అమరముఎ) 

రైల్తి. సం, వి ఇ. పుం వాద్య భేదము. స్త్రీ l. 

ఈలపురుగ; 2. చాద్యపిశేనము. ఈ. స్తీ కే 

ఈలపురుగు; 2, ఈలపురుగుకూంక; శి. వత్తి; 4, 

ఎండళిగ; ర్. కరతాళభేదము; 6. రంగుగాని 

వాసన ద్రవ్యము గాని వూయుగుడ్డ; రుడిచెడిగుడ్డ. 

(శం రఎ; '్ళ* మాంజినయన్న ము. 
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య్రిల్రీకం వి నం. ఆ, స్తీ 1. ఈల పురుగు; 2, ఎండ 

అగ్గి ర. నలం(గిడంగా ఒడలినుండివ చ్చు ముటీకి, 

రల్టీ కమం. నం. వీ, ఆ. ఫుంం ఈలపురుగు. 

మీరి శ న వా రీ వక. 

మీరుక. నం ఏ ఈ స్తీ రుల్లి, ఈలపురుగు, 

రుంమ్లు. చే. cap ఈయలం “మొవలగనవి మూూ:గసట 

యందగుధ్వని కనుకరణము. “చ ,,,యుమ్ముని 

మూ6గునీ గల&న్.””ఉ. వారి, D9 ఈ ౧6౬. 

రూ 

రూబి, నం, ఇషం స్తీ = ఓ ఒఓఉకజాతిపోతన్తో 2, దున 

బై వశ్రుని అవళశకు న మగ 

రునోఎబకుండు, సం. విణ. (ఈ ఆ అ) పసాొడునపుడు 

ముఖము వికృతమంగా /నూ నాందు. 

రనోడవం, నం. ది, ఆ. ఫ్రం. ఒకశాలిఫెోయ ళ్, 

యాలిశముం నం. వి, ఆ స్ప చిన్న సం చి. 

ల 

ఇం చనర్హ వంచమాతశరము, అనునానీకముం 

చెన్నపురి ఏ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్వారి 
ళ్ 3 ఆ 
వావిళ్ల ఛా 



వావిళ్ల్ నిఘంటువు 
అభిప్రాయములు 

శ్రీ వ, యల్, నారాయణగారు, ఎం, వ, డి యస్, నీ, 

మహారాజా వారికాలేజీ (వ్రీన్సిపాలు విజయనగరము, 

ఈయుద్ద )౨థము నచ్చటచ్చట స్థాలీవులాకన్యాయముగ జూాచితిని. నిసుంటువులలో నిది 

యు_త్తమన్థానము నొందగలదని నావిశ్వాసము. 'తెకుగుబాసళు నిఘంటువులు "లేకపోలేదు కాని సర్వ 

విషయ సంగ్భావాకములుళ్కు సమ్మగృములు నైన నిఘుటువులుమా. త్రము "లేవనియే  వెప్పవచ్చుకు 

సర్వతో ముఖము లముయున్నను కొన్ని యసంపూర్ష్మ ములుకు అందుబాటులో లేనివియు. నగుటచే 

నాంధ్ర)భాషకుగల యీలోటు తీరలేదనిమే చెప్పవచ్చుకు. ఆంభభావ స్వీయ మొనర్చికొనిన అన్య 
భాఫాపదజాలముకు ఆధునికములంకు, శిస్టవ్యవహారసమృతములు పైన 'దేశ్యవదములను ఏివరించురీతి 

నూతనమనకతీరదు, భాషాశా స్ర్రరవమున కృషి చేయువారి కనువగురీతిని అచ్చటచ్చట నాంధ) సదముల 

తోడ అర్థ మునందు, చూపమునందు సాదృశ్యముగల తమిళ శన్నజావి భావలందు వృ్యవవ్బృాతములగు 

పదములనే క్తి జాపుటయు నవీనము. ఉదాహరణమునకు (ఆం) అంబావను (క; అంవారవు (తు 
అంబారమ్ “మొదలగునవి సంస్క్భకశబ్ద సంబంధము గలిగి, సంస్మ్క్భృతపదము లయ్యుును తెపగు నుడీ 

కార మక ఛ్రంతిని గొల్చు కొన్ని శబ్దముల యక ఎలి చుత్యయ విభాగ పూర్వక వివరణము ఆధ్ళవిద్యా 

ధర కత్యంతో వహయోగకరము, అర్థనిర్దారక ములగు ప్రాచిన మనోః వి వృయోగముల వివరించు నెడ నచ్చ 

టచ్చట జూపుట ఫాహినేవ యొనర్చువారి శెక్కుడుగ నువకరించుకు. ఈనిఘుుటువు కెండుసంపుటము 

లలో 'వెలువడనుండియు  చెక్కువ వైశిష్ట్యము కలదగుట నాంభలోకమున కాదరణీయము. తదితర 
నిఘుటువులవలె | పృత్మిగ్ళ- థాలయనునం దుంచవలనీనడ్టిగి మాత్ర, మేకాక మూల్యమునం దల్పమై 

విషయసంపదయం దమూల్యమగు సీనిళుంటువు వతి _యాంభ్ఫునియింట నుండవలసినదే. ఆంధ్రలోకము 

వావిళ్లనిఘంటువు నాదరించి నిట్టియుద్ద)౨ఢముల బహుళ "విర్భావమునకు టో,త్సావామొసంగగలదని 

యాళించుచున్నా నుం (ly) 

శ్రీశ తావథాని వేలూరి శివరాముశాస్తీగారు, చిరివాడ, కృష్ణాజిల్లా. 

వావిళ్లనిఫఘుంటువును నే నచట నచట జూచితిని. ఇది మొదటి భాగము. ఇందు ఆ మొదలుగా 

శా వజకుగల పదములు ఉన్నవి. భోగడనున్న నిఘంటువుల నిదిజీర్ణము 'చేసికొనుటతో పాటు క్రొత్త 
వెలుగుల విరజిముచున్నది. ఇందు చాలగుణాములు కనువట్రుచున్నపి. ఇందు దేశ్యములని ్రమపడుట 

కవకాశము కల కొన్ని దొంగపదములు వై కృతములని తెలుపు వ్యుత్ప త్రీ కలదు. ఆజవము కన్నడము 

మొదలగు భెషలలోని పదముల సోదరక్షము ఇందు నిహపికము. ఇది తెలుగున కత్వావశ్యక ము. 

మణీయు నిందు శిప్రవ్వవహారము లోగ ల చేశ్యములకు అరములు కలవు, ఇక మాండలికములకే కొజత, 

అది దీర కొలమునకుగాని ఇపుడపుజే తెమలునదికాదు. అది యటుండె. ఈ నిఘుంటువు శ్రీవాపిళ్ష 

వారి పతాక చేడు సమగృములగు నిఫఘుంటువులుకొనుటకు దొరకుటలేదు. ఇట్టితణి వావిళ్ల నిఘంటువు 
నమ్మ మై నకాలములో అందఆఅచేతులనలంకరింవగలదని అసించుచున్నాను. (2) 

DR. CH. NARAYANA RAO GARU, M. ఈ, Ph.D. 

HEAD OF THE TELUGU DEPARTMENT 

Ceded Districts College, Anantapur. 

“Ihave gone through very carelully neary one hundred pages of 

“Vavilla Lexicon,” and Ifind this lexicon will prove useful not orly to 

students of Telugu literature but also be of great heip to scholars, Tie 

innumerable quotations given mostly from the classics is very useful. 1 wish 

the Lexiccn will be completed and published early for a similar book ol 

ఇకో దు 
(oe) 



ల “వావిళ్ల నిఘంటువు 

reference is not available now. lLcongratul te Bhasho‘haraka Sri Vavilla 
Venkateswara Sastrulu for havng srcured the services ౧f Sri Sripada 

Lakshmivdati Sistry, Sri Bulusu Venkateswarlun B. A., and 61౪20 Sri Vedam 

Lakshmi Nar.yara Sasiti, B. 0. L. for preparing material {cr this Lexicon (3) 

శ్రీవుల్ల గంమ్మి 'వేకటాచార్యులుగారు గ్ ద్వాలసంస్థా నము 

ఫూర్వళాలమునందు నిఘంటువుఛంపోబద్ధముగా వర్యాయపదములకు మ్మాఠృ్యము తెరియచేయు 

చుండెను. అట్టినిఘుంటువువల్ల అర్థమును బెలిసికొనుట కష్టము గానుండెను. ఇతఃవరము పాళశ్చాత్యనిఘుంటు 

గ్రంథములజూచి మనహిందూజశులు అకారాదికమముగ వవదములశు వాటి! (౧ర్భముకు-బేశ్యతద్భవాది 

జ్హానమునకై కొన్నిచివ్నాములను నేర్చాటుచేసీ కొన్నినిఘంటువులము రచియించుకొనిరి. చానికన్నను 

సౌకర్యముకలంగ జేయబూనిసాడ వదనులకు (స్క వప, యోగములకు జూపుదు శబ్బ్దకత్నాదికరాది 

నిఘుంటువులకు రచియించిరి. ఇవ్వడు (|; శ్రీపాద లత్మివతిశా స్త్ర లవారు వాటికన్నను మిక్కిలి జ్ఞాన 

సౌకర్యముకలంగ జేయబూని వావిశ్లనిఘంటవును వేయబూనినారు. ఈశ్యపయళత్నము సమ్ముదృమును ఈదు 

చందమున నున్నది. ఇది కొనసాగినయెడల శ్రాఘతమమై బస్స్ఫుజశులకు గురువునటి నువయోగకరమై 

యుండు నని నమ్మి నారము* 

పీరు గదాాాలసమనస్థానం ఆసానపండితులు. రెండవది నాగు వి గ్యాగురువులు. న్య వీరిజల్సి 

ప్రాయముతో చేకీభవించియున్నా ను. కనిసీంపహా శ్రీపోళారి కొకీపతి గాన ఆభ్లి ప్రాయిముకాడయిందుతో డ 

పంపివున్నాను. చేశు వీరి అభిప్రాయములతో నేశీభవించి నాను. (4h) 

శ్రీకవిసింహ పోకూరి కాశీవతి గారు, గద్వాలసంస్థానకవి 

గుంటూరుజిల్లా, బోదిలవీడు. 

ఇయ్యది చెన్న పట్టణ చా _స్తవ్యులైన బవ, వావిళ్లే రామస్వామి శా త్ లవారికుమారులును 
జ జ ne PT) వ అల త్రిలిబ్దష తి, కాధివతులును సంస్కృ తాంధ్రభాహి ర త ఏటాను అగు ఎవిళ్ల వేంకటేశ్వర 

శాస్త్రులవా రియాజానుసార ౨బుగ (శ్రీపాద లక్షీనతిశా స్త్ర వారినే రది ుంవలడు చున్నది. ఇనివరకు రచి 

యింవంబడియున్న శబ్దర త్నా కరము, శ భ్రార్థకల్పతరువు, శబ్దాచగద్బిక, ఆంధ్భనద సాంగిగాతము "మొదలైన 

నిఘంటువులు కొన్నిశ సై ములు ెలంపునవియును కొన్ని లింగ "భేవములు : 'లునవింగ, ను కొన్ని అంళములు 

"చెల్పునవియును, కొన్ని భాహాభాగ వ్ర యోగములు చెలుపునవియుశు, కొన్ని నత్సమళద్భవ దేశ్య్య మ్య 

వదభేదములను  చెలుపునవియునై మున్నది. శ్రీపీ) కాపురసంస్థానాధీ శ్వరు లైన (శ్రీమువిరాజ 

సూర్యరాయబహాద్దవారు తమ పేర నూర్యరాయనిఘంటువును రచియి)ఏఏచుచు, _పైవిషయములన్నియు 

"ఇలుసుకొనునంతటిసౌకర్యములకు నార్చింపుచున్నారు. ఇం౫ను (శ్రీ వావిళ్లీ గ్ కటీశ్వరళాస్తు్రులవారు 

యివి యన్నియునుగూర్చించుటయేగాక శ బ్లో త్పత్తులును "తెలియగలవిభ*నమును చేగ్పింపుచున్నారు. ఇది 

'వెలువడినచో కవులకు కల్పవృక్న మనకతప్పదు. ఇట్టి యమా మెనశబ్దసాగరమును తరియించుటక్రు 

జంకక (సృయత్నించిన్నగంథక _రసాహూసమును కొనియాడ నలవి గాని "జైయున్న డి. ఇట్టినిసుంటువును 

జో అరి కం Yt క స కళ ఆధ న్ వయ ప్రయాసములకోర్చి ముద్కణమునొనర్చి పాఠకలోకమున కంద శేయసమరట్టిన , క్రీ వేంకటేశ్వర 
శా స్త్రలవారిశెల్ల ద్రిమణులుశు కృతజ్ఞు'లే యగుదురని నానమ్మకము. వ తి ౪ దులలో ప్రయోగించు 

నన్య దేశ్యములు జేర్చుట (గ్రంథ బాహుళ్యమగుననియుకు కవు లట్టివద పృ యోగములొనర్చి యాంధ్య 
భోహోమతల్లికి కళంకమునుగూ ర్చెదరనియును సాధువ్రలనబడు ననింద్య గ్రామ్యములుదప్పు "కేవలగ్రామ్యు 

వదములును నిష్ప యోజకములేయగుననియును నానాదేశజనభాహాన మైళనమైయున్న వ;న్తుకవ్కృవంచ 

మున గం క్రోడీకరించుట గృంఢకర్తకు సాధ్యముకానేరదనియును నాయల్ప 
బుదికిత చినసలహానిచ్చు చున్నా నుగావున మజీకొ స వి థి చ స్నైనుగావు రదర జ నదిగా యమున గృహించి శీను) కాల 



అభిప్రాయములు కె 

ములో నీనిష్టుంటువును పాఠకలోకమునకు నందంజేయుటకు యత్నించిన కృతిభ_ర్తకృతికరల కాయు 

రారోగ్యవిభవములనిచ్చి రవ్షీంచుటఓకు శ్లీ (శ్రీచగదీశ్వరుని ప్రా ప్రార్థింపుచు నిఘంటుదీవకులకు నష కా 

ఫూర్వకవందనము లర్ప్చింపుచున్నా డను. క్ ల్స్ 

రిరోమణి శ్రీశ్ ంగారము ఆయ్యమా చార్యులుగారు 

'మెలవరము, బెజవాడ, కృ ష్లాజిల్టా. 

శ్రమరుపంపిన వావిళ్లనిఘంటువు అందినది, నేశు గ్రామాంకరము నెలవుమోద వట్టటచే త్వరగా 

తమకు జబొబువ్రాయటకు ఆలస్యమయినది, ఇపుడు చేయువర్చాటు బాగుగానే ఉన్నది. కాని 

యిదిపరలో శ బ్దరత్నాకరము వగయిరాలలో కొన్ని వదములు వాడుకలో నున్నవి లేవు, అట్టివి కొన్ని 

ఆంధ)షత్రి కలలోనివి నిఘుంటుపులో తయారు చేనియుంటిని, కాబట్టిన పంపగలశు. తమరు కోరివ్రాసినచో 

మటణీకొన్ని సంగీ తాదిశా స్త ములలోని ప్రసీద్ధవదములుహూడ ఇదివటికున్ను నిఘంటువులలో లేవు. ఆవి 

భూడ సాధ్యమయినంతవటికు "వేయించిన మన నిఘంటువు నూతనపరివూర్జ న్వరూవమును జిందగలదని 

నాఅబ్గిప్రాయము. అట్టివి తయారుచేయిటకు నా కవకాశమిచ్చిన నేను జేయగలను, తమకు మాపై 
అట్టి అదరణ ఉన్నయెడల ఆర్షరు ఇచ్చి శగినయేర్నాటుశేసిన (ఏభాగము అతరభాగములు తయ? 

రగునో ఆ కృమమును తయారుచేసి పంపుచుండగలను. (6) 

శ్ సత్యవోలు రాధామాధవ రావుగారు 

సంగీతసాహిత్యవిద్వాక్ , పీఠాపురము 

వ్రస్తుకము తమ వావిళ్లనిఘుంటువు; 1 వ భాగము ప్రకటనమైనట్టున్నది. దానినిరాణప వద్ధతి సర్వ 
వ్రబంధాది పద్యప్రయోగత _రృతృమయానుకూల శ కాక్టోటూదులనార్చి సవిమర్శగా సమౌక్షరించి 

ప్రచురించిన కమ మహా_క్లరదేశ భాపోభిమానము ఆంధులెల్లరుకొనియాడందగనది. 

చం వలనుగ సంస్కృ తాంధ)ములభొషలలోని సమ _స్తశబ్దముల్ 

గలయ తదర్థభాపములుగన్నడ మేలు సిఘంటు, శి 

వెలయ రచిగీపకేసి యిట విశ్వమునం ద్రికటింపజేసి మే 

కలిమి యశంబు ధన్యకయు'గాంచిలి వావిళ న అని విన్నవించుచున్నాను *, 

సంగీశసాహి త్యసంబంథముగా రచించిన వసుచరిత్రృమ.లోనిపద్యములందలి కొన్ని శబ్దములు 
1. సంగీతరోగములు 2. కథకుసరిపడు శెండవఅర్థముగలవి చాలాగలవు, అట్టివిశేషములను మననిఖుంటువున 
జేర్చుట 'చాలాముఖ్యము = సంగీతకళారవాస్యనిధి. 

అందలి ఏకోషములను యీవ్ర,క్కవైపు పున నుదాహరించున్నాను బాగుగా గ్ర హించి దీనివేేష 

మును ముందురాబోవు దానిలో వేర్చుదురుగాక, అయారాగములు వ పద్యములలో గే" చప్పియుండెళు, 

వీణలోకూడవాయించు దును. 

(వన్తుళము ముద్రిశమై ప్రకటింపబడిన నిఘంటువు చూడగోరుచున్నాను, కావున దయయుంచి 

యొకటి బంపించగోరుచున్నాను 150 రాగము “పేరులు తీసీయున్నాను (7) 

శ్రీలోకా లక్షీ నృసింహశా స్త్రీగార్కు శ్రీసరస్వతీని శేతనము, 

నందికొటూ్కూరు, కర్నూ లుజిల్లాం 

తొమధీకవ్యయ (సృయానములు సహించి బహుకాల (పృయత్నముగా శయాలొ రొనర్చిన 

శ్రీవావిళ్ళ నిఘంటువును నే నకసాత్తుగా దూరవాసియైన మామిశ్రు నిచెంత స్లాలీపులాకముగ 

నొక నాడీమీంచుభాగ్య -మొదవినందుల శంకళయు సంళసంబయ్యును* “సోలానర్చినకృవీ జాల "పెద్దది. 

మోభాఘోసేవ నిష్పారమైనదిం ఇటీవల బయ లుదేరిన నిఘంటువుల తలకట్ట గా దొ'చుచున్నధది, బాల 

నిద్ర 



4 వావిళ్లనిఘీంటును 

అఫూర్షవదముల సేకరించి 'చేర్చినారు. కొన్నిట జన జనక భావములు జనర జనము గా హృదయాస్లోద 

కరములు గా వెలయుచున్న వి. మోతం డి (టగారినాటను-డి గంగ గృధన్మ వృయిత్నములలవడిన కృశహస్తులు, 

కృతార్గులగుట జన్యజనక భావము కంక ప ee కుసమ మిప్వుడిప్వుడు 

పిక బయలు'వెడలినది. బహణహా _స్తస్పర్శన మంది లేదు, దిగం౪ చార మ గిరిక “లమునం పొదవి 

పండితపామర లోకాస్తోక స్తుతిపాత్రమగునని విశ్వసీంచువాడం మను ₹ము ని నిగ టుపునతుశు దీరా 

యురఖివ ఏద్ధుల సర్వేశ సరుడ్” వూ (క్రి 

శ్రీగే. వి కామకోటిశా స్తీ గారు సచ్చయస్పమైోస్కూలు, కింది 

యందభి ప్రాయములు ,చురింపంోరియుండిం. నిఘుఎటువు బనసులో'ీని_ బొలురగుకు నుసాఫ్యాయు 

లకును నువయు క్షమగు విషయములు గలిగియుండవలయుము. బయులయ దు; చసత నైళ్ళు మున్నగు 

ఏషయములు బేశభాషలలో"ను నేర్పంబడు చున్న వి. తేమగునంయ కొన్ని వగ్నష్పులగు "పీ సృష్షింవబడ 

వలసీయున్న వి. సృష్షింపంబడినవి కొన్ని నిఘుటువులందు లేవందుకీ 4 నవ న్మవసిస్ట సములు గా నుగ స్నవి. 

పలువురు సలువిధముల చేర్కొ_శుచున్నారు. నిఘంటు సిరాణము శే చ్ ఇగ UE: కృపగ్సువ్రులగు యు క్ష 

మగు శే బుట్టు కల్పించి వానికి ,స శ ల్ఫేకచి చివ్నాములు౨చి నికుంటువుసం జేర్చి, “ఎశచినలుదుల నాం ధ్ర "దేశమున 

నంతట sess 'ఫెస్సంశయము. దిక్స్ర) వర్శనము గా, గొన్ని [వము లను 

జా పదను 

శు నిఘంటువ్ట విషయమై శ్రీవావిళ్ల వేంక'టేశ్వరశా స్త్రలం (19-253 yds 

కీర్పగపగిన బె "నిని 

1. లోహముల విషయమునఃలా నిక్కల్. (Nickol) Fam. (12610) ఆగి 
నియము (Aluminium) మున్నగు పదములకుశు, విద్యుచ్చక్తి 9 విషయెనన్కా “బా వ లీబల్బు, పొనీ 

టిన్, సగెటివ్ మున్నగు వదములకును, యంత్రముల విషయుముని; ఇన్ ర (౪1176) సి లుడతు 

(౮91039 లీవరు మున్నగు వదములకుళు, వెడల్ , వరు మున్నగు ఒపములగుళు కెలీరరమున 
అయోర్డా, ఆరికిల్ మున్నగు పదముదలకును నై యాం, థ (ప్రే తపమును గగ్చాంచుకు క 'ని యిశరవద 

ములను సృషించుట కాని నిఘంటు నిరాతలచ "నేయుంబదవలనీన "5 8 “ర్య యం గంవన్తువులగు వాచక 

ములు తెళుగునందుండవలసిన యగళత్యము లేదని యొవ్వరు ఖువెప్పంబోరు. వ ర2వటగు డ్రసిద్ధముగం జను 

గున ేట్ట'లేనివస్తువులు చునజూావివవానివంటిని నూర్గకొలదిగ' నున్నవి. 

జ ఒక-క,-సదము (వాయ.చోటకు దానివర్య్బాయపదముల నని న్నిటిన్ ట్ సఇయుటప్ 

బూనిన గ్రంథము చాలగొప్పదగును. అది wl స్య్యముం అయ్యను నాం భభ దభ స్టూర్ణవము 

మున్నగు ~~ గ్రంథములలో న న కారాద్యుక్ర క మణికలు లేకుండుట లోనగు లా"? ములును శ కస్టం; త్నా కరము 

లోనగు పాలక బర్యాయపదములన్నియు లేకుండు లో"? ములు నున్న వి. ae సనిఘంటువునం 

పీలోవములు నివ _ర్రించుట కీ క్రి క్కిందిమార్హంబు నూచింపంబడు చున్ని టా నగి సమర్థ ఏపరణాదులు 

వొ,నీనపీదప దీనిరర్యాయకదములు సరల వంచాస్యము హా పూగి లొ'నిగుఐ సి నన్ని యం (మయిట 

అకారార్యకర క వాణిక ననుసరించి సింహమకువపమును నగ కలము సీ దానిక గన చేప్రుటలో 

శేసరివదమున్న దో దానిసంఖ్యమః త్ర త మిచ్చుట. ఇట్టు శానినాచో హ్ మః నాతివిస్తరముగను 

మిక్కిలి యువయ్వుక్తముగను నుండుటయేగాక నూశనవిషయి భగిత్మి జనాదరణము నొందు ననుట 
నిర్వివాదాంశ ము 

ల. పంక్చయెష ౯ Cat) విషయమున, “గమ ౮'లక్కొ మున్నగు వానికీని 

దుల్య పదముల గల్పించి. నిఘుంటున్రన( 'బేర్చుట ముభాక యా ఇట్ట నూచనలు నిభుంటుక ర్త రల 

యా మోదమును బడసీనచో నిట్టివి మణీ యును గొన్ని చేయండగనని యింకటితో నిరమించెదను. (9) 
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(౮ 
వావిళ్ల నిఘంటువుపుటలు నేడే చూచితిని. ఈప్రయాళ్నము సర్వజనళ్లాఘా పా శ్ర మైనది. 

చేటికి మరల తమకారణమున నాంధ)భామహోయోష కోకనూక నామూల్యాభరణము అం చినదైః 

ఇక్క-తంబున శమరాంధ్రు లందరికి సందసీయు. లు, ఫూర్వము మనభాషలో పద్యనిఘుంటువు ల 

గాని గద్యనిఘంటువు అక చెప్పవచ్చును, ఇటీవ ల కొంతమంది వండి (ద్ర, క"9 

'శులు గ ద్యనిఘంటువులు వ్రాయ సమకట్లి మనభాషకమూల్య మై -మెన సేవచేయుచున్నారు. ఇట్టి 

నిఘంటువులలో వమనమెరిగినంతవర ఫ ముఖ్యముగా ప. పిగలది శబ్బరత్నా కర మొకటి గాన్బించు 

చున్నది, కాని యిదిగూడ సమ్మగ, గ'మైనది కాకపఫోవుట కే : భెహాలోవము తీరినదని సంకసీఎంచుటకు వీలు 

గాకున్నది. హాబట్టి యిట్టిలోవ సనవెశీర్చుటకయి బ్రహ్మశ్రీ శ్రీపాద లత్మీవతిశాస్త్రీ గారిచే “వావిళ్లనిగు 
టువుో 'వ్రాయింపించి తమరాంధ్రు ల కమందానందము కల్పించుచున్న్నారు. ఇంశటి En 

తమనంటి హం ధీమంతులకేగాని తక్కినవారికి సాధ్యముగాదు. ఈ ని 

నిరాణములో లబ్నీవ వతిశాస్సీ గు గారి పాండిళ్యప్ర, కర్త ర్ యు; విజ్ఞానసంపడయు కొొనియాడదగినవి, 

నుం కా యోని షు వొకకొ క్త క్రమార్ల ముచూపుచు ఇందు వ్యానహారికాంధ)మునకు 

తావొసంగబడి గ్రాంధి కాంధమునకువలె లక్యులత్షణస మేశములై న న 

కాలానుపొరము గా భఘోప్రబాహమునకు కల్గెడుమార్చులనుబట్రి యిటువంటి నిను ఎటు రాజము (శస క్ 

తము 'వెలువడవలసీవయవసర మెం తకేనియుగలదు. అసలు నిఘుంటునలు వ్రాయుట కష్టము; అందుళే 

౮ె/౦ధీక వ్యావహారిక మిశ్ర శ మముగా రచియించుట కష్టశర మశుటలో సందియము లేను. ఆటు మెని అన్య 

చేళ్యశబ్దములకుగూాడ సంగ్రహించి నిఘంటునిన్తాణము శావించుట యెంకటికష్టసాధ్య మో చదువరు 

లూహింవకపోరు, ఇవిపరథన్న శబ్దర త్నా కరములో నీఫక్కి లేచు. కళ్ళను తత్స మేశరశబ్దములై న శబ 

రత్నాకరముకంటే నెక్కువగానుంగునని వ్రాయుటచే నీనిఘుటురాజము శ బర శ్నా కరముకంటె మిన్న 

యని చెప్పనొప్పును. వావిళ్లనిఘంటువుయొక్క_ మాదిరిపుటలుచూచి నాకుతోచిన అభి ప్రాయము 
వెలువరించితిని. తవ్వులున్న విజ్ఞులు మన్నింతురు గాక, ఇట్టి యు_శ్చేమనిఘుటువు గాంధ్యలోకయన "వెల 

యింపజేసీన బ హ శీ వావిళ్ల వేంక టేశ్వరశా స్తీ స గారికిని బ్ర హ ల శ్రీ పొద లత్నీవ పతిశా, స్త్రీ గారికిని బర UH 
'మేశ్వరు చామురాహోగ్యాదుల నొసంగి రక్షీరశుగాతదుని” ప్రాష్థుచుషున్నాము (10) 

విద్వాన్ పాలవ ర్తి సూర్యనారాయణ గారు 

ఏనుగు తమిరాజుగారు, తా వేశ్వరము, తూ, గోదావరిజిల్లా, 

ఆంవోోపాధ్యాయులు, శ్రీ నీ మంతురాజావారి ఊపపాన్కూలు, చల్లపల్లి 

ఆర్యా ! తాము దయతోోవంకిన వావిళ్లనిఘంటుయొక్క మాదిర్మిప తిని వీశికను జూ చితిని కమ 
పృయత్నమునకు మిగుల సంతనీంచితిని. దానిని రచించుచున్న ల్రహోశీ శ్రీపాద లక్షీవతిశా స్త్రీ 
గాశంతయుం (బశ ౦సార్హ్ము లు, 

శబర త్నాకరమునకం టె మాద వంపినభాగ ములోనిమాటలయం  చెక్కునవివరముగ వ్రాయండి 

యున్నది. అంలేకాక వ్రతివదమునకు నిదేవిధముగ విపులముగ వ్రాయుదు రని విశ్వసించుచున్నాము, 
జనోవయోగకరముగనుండుటకు లక్ష్యము లిచ్చుటయే ప్రధానముగా దీసికొనక సంస్కృృళబ్దములకు 
చైకృతములు, వ్రైకృతులకు (వకృతివదములు వ్యుశ్పళ్యర్థములు రూపాంతములు వ పృలిపదమునకుండిన 

యొడల మిగుల లాభకరమని నాయూావా. 

ఈశామ్మాప్ర కారము వ వ్ర;శకృతివికృతులు వ్యుత్సశ్యర్థములు రూపాంతరములు వచ్చునట్లు ప్ర వక 

టింతరని నాయాశయము. డు లక్యుములకొటి'ే ss వినియోగిం చుటకంటె స ప్రయిక్న 

మలళిఫలవంతము. ' వివాదాంశములేకే లక్ష్యము లవనరమగుచుండునుః పెద్దలకు విశేషము చ్రాయళ _క్తిలేని 

వాడను. గనుక యింక్రతో విరమించుచున్నాను. (1D 
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శతావథాని శ్లీములకవప్లి వెద శేవగిరి రాయకవిగారు, 
మ న నా మిడిల్ స్కూలు ప్ర ధానాంగో) పాధ్యాయులు, జగన్నాయకస్రరము, 8 శినాడ, 

Wi (J) 

మ్మ ద్రింషంబడు చున్న వావిళ్లనిఘుంటున న్వరూవములోని కొంత విమర్శనమున కో రా6 గాం జూ-చియుంటిని. 

వ కృతము.ననున్న అం శ నిఘంపు లన్నిటికంటె నిది చ శ నునఫక్కిని ప్రా చ్రాయంబడినట్లు నా 

మునస్సునకో స్ఫుటముగా సో చరించుచున్నది. అంధ్ర భాహాసారసక్రమున శ్రీ ఫీ వావిళ్ల శ రామస్వామి గౌన్త్రలు 

అండ్ న సన్ఫువారిచేం (బ్ర బ,చురింపయిడినన్ని గ్ర, ౦గరాజములు మజియెచ్చటను తు 

చేను బహాశీ శీ పౌదలత్నీవలిశా స్త్రీ గారిచే రచియింవంబడి వావిళ్ల వారెముద్రాతర శాలలో 

మవహాముహులగు జమోంగారులు మున్నగువాగిప్రోద్చలము చ నిక కాలమున ర-చియింకుంబడిన 

నిఘ్వుంటాది గ్ర; గ ౦ఢము లాయావండితులకుం దగినపోవణాదికము లానంగబడక రచి, ముంపింవయిడజినవగుట చీం 

గాంబోలు నవి యసంతృ _ప్రికరములంగను నవర్య్యాష్తములుగను గానంబడు-చచున్నవని సీను రూఢిగా 

వక్కా-ణింపగ లను. 

వీ శ్రీసూర్యారాయాం ధ్ర ధ్ నిఘుంట్వ్యాదుల 'వెన్ను6దన్నిి "వెలువడు-సున్న యోబు" "బిల సనిఘుటున్వ ను" వ 

మన్నివిధముల సరోో్టోత్కాప్ప షమె ఆం ధ ధ్ర భాహాభివృగ్ధినొందింవం౫ అనిని కో. పషమును మపోో 

శృాహముతో 'వెలిబుచ్చుచున్నాండను 

ఈగ ౦థ మును రచియించుటకోు బం, స్ట్ ఫ్రీ శ వాద లత్నీవతిశ్యాస్త్రీ సి గారు పడిస్మస్సయాన నమునక్రువు, 

జేకోపకారపారీణకకును నేన నేకకృళతజ్ఞ వ ల (12) 

చిత్రకవి శ్రీదేవినేని సూరయ్య గారు 

ప్కథాగాంగ్రై పాధ్యాయులు, (శ్రీమంతురాజా గారి “హెన్ఫ్మూ-ల్, చల్హవన్రి 

“వావిళ్ల నిఘుంటుస్వరూపము” నందలి కొంతభాగములను జూచి, తవయాం ధ్ర ఖాహిఖి మానము 
నకుము తమసక్స )యశ్నమునకును, గడుంగడు సంతకసించితి. ఆంధ్ర భష అంగ గరుమునష్చైగల “శబ్దరశ్నా 

కరము” మున్ను గాగల నిఘంటువులకన్న నన్నివిధముల మానిఘుంటువు మిన్నయని వ్రాయుటకు సానా 

సించయుచున్నాను (గ గ్ర/0ఢమంతయు నో విశేహిర్ధసంవ త్తి తితోం జరగుచుండునని తలం వెన. 

ఈకార్యమ సామాన్యముగా 'ఇెజవేరునది కాదు. కొని, సఎస్క్ట్ట అెం్ర ధ భాషలయం దసమాన 

"పాండిత్యము ననుభవముగ లిగి చుఖ్యాతివహి ంచియున్న (శ్రీ న్టీ శ్రీ పాద లత్నీవతిశాన్త్రీ గారు తాము పూను 

కొనినహ్వడు నిరంతరాయముగా నిది నెజ వేరుననుటకు సందేయముండదు. 
శేవలిభాహోఖిమానులై , స్వలాభముం దలంపక యుభీయభాషలలా*ం బెక్కు్యగ్కంథములు ప్రక 

టించి యింతకుము"న్నే దిగంత విశ్రాంతయకోవిభ్రాజితులరగు శ్రమవంటి వారు (చశటనక రటెనవ్వు డింక 

లోపమేమిగల్లును! _ నిర్విఘ్నముగా చిరకాలములోనే మోనిఘంటుకల్చకము బయ క్వెడలి was 
విద్యాఖిమానుల మనోవాంఛితము నీడేర్పగలదు. దయామయుండగు వరాశ్చరుండు మోకును, | గృంథక్చర్త 
గారికిని నిరంతరదీర్దాయురారో గ లలి గట్ట మొసం యింక నిట్రిలోకో పోగ గ లం ప్రశటనభాగ్య్ న్రశాలురం 

'జేయుగాతమని తలంచుచున్నా(డను. (18) 

ఉభ యభాహాప్రవీణ శ్రిీఉత్సల 'వెంకటరంగాచారుర్ణలుగారు, చిత్తూరు, 

“వావిళ్ళ నిఘంటువు” ను స్థాలీపులాకన్యాయముగ నచ్చటచ్చట బరికించితిని. కోశముల గంఠస్థము 

చేయుపద్గతియు, నర్గజ్ఞానమును శూన్యమగు సీ కాలమున ఆం్యగియపద్గతి ననుసరించి అకారాది నిఘంటు 

వులు బయలుబేరినవి. అందును "బేరుపొందినది “శబ్దరత్నాకరము '"* ఆది సంస్రూర్లముక“మి, నాలోవమంను 

దీర్చనెంచిన తమయాశయము మిగుల నుగ్గడింపదగినది. ఇప్పటికి 'వలుపడియున్న నిఘుంటువులకంటె 

నిందు గొంత విశిష్టత గన్న ట్రైడిని. 



అభిప్రాయములు 7 

పదముల నిష్పళ్తు (వ్యుత్పత్తు లను చెలుపుట, (కృతి వికృతుల సూచించుట, సంస్కృత 

పదముల చ,యో గౌ చిత్యము. అకనంశము లీ క్రిందిపదముల నాలోకించిన చెలియుచున్న వ. ఆంకరీ 

పము, అంలేవాసి, అగజ అంధీక్క ఇంత, ఇంతి అంత, అంచత్ మున్నగునవి. ఇటే తక్కి.నభాగమం 

తయు బ్నూర్తిగావింతురుగాక. వ్యయ(పృయాసములకు ఖీతిల్లక ఫామాసేవచేసి లోకోపకారము నొనర్చు 
చున్న వావిళ్లీవారిక్ళృషి, యీనిఘంటు కల్పకముచే ఆ కల్పాంతము ఖ్యాతి వహించుగాక. జగ 

నా యకుడగు న్నా శియఃవతి ఆయురారోగ్యముల నొసంగి తవుకు నిత్యానంద మొనగూర్చుక మని 

స్రార్థించుచున్నాడను. ( l శ) 

శ్రీవీణా సుదర్శ నాచార్యులు గారు క్ష ల్యా్యాణి (బొంబాయి) 

తాము అభి ప్రాయనిమి _క్లమె కల్యాణి ఆం, ధృజనసంభు గృంథశాలయముల కునంపిన “వామి 

నిఘంటు స్వరూపముిను అత్యం కానందముతో కనుగొంటిని. గత్యంతరము లేక 'ఆం ధృ శబ్దరత్నా 

కరము” చే శరణ్యముగ నెంచి స్రూ_ర్థివివరములు చెలియక _సందేవాడోలాయమాన వాడ 
యులై వర్షించు అంధ భాహో జిజ్ఞాసువులకు -ఈమోనిఘుఏటువు అమృతో వమాన్నమెై విరాజిల్లు 

ననుట సత్యదూరముగాదు.  తత్సనుళ ౪ మేతరవదముల వ్యుక్పక్యర్థముతోో సోదావారణముగ 
విమర్శించి పేచ్కౌెనుటలో ఆం ధ్రవిద్యార్థి తికి భాషా గ, హణము కరతలామలకమై పాడగట్టును. 

దేశీయఆంగ్గవదమాలకు సహా చేర్చుట నవీవవమును సూచింపుచున్నది. ఈమోనిభుంటువు సర్వజనాదర 

ణీయమె వెలుగొందును. ఆం ధ్ర, భామా ధ్ధారక బద్ధకంక ణులగు మోరీఘున కార్యమునకు బూనుకొనుట వింత 

కాకపోయినను ఆం ధ,భాషూాలోకమునకు అమూలో్యోవకార మొనర్చితిరని చెప్పకతప్పదు, శ్రీకంధ)భొహా 

యోహినుణి మికాయురా రోగ్యాళ్వర్ణముల ప్రసాదించి పెంపొంద జేయుగాక యని ప్రార్థించుచున్నాను. 
అత్యంకశీష్రమున ఆంధులవా _స్తముళు తమనిఘంటురత్న ముతో అలంకరింప జేయ ప్రార్థితులం, (15) 

శ్రీచివుకుల ఆస్పయ ఫ్ర స్రైగారు, దివ వ్రివాణిసంపాదకులు, సికింద రాభాదు, 

తమరు కృవతో:బంపిన “వావిళ్ల నిఘుంటుస్వరూవము” వందనఫూర్వకముగా నందికొంటిని. 

ఆనందించితిసని. లజ్జ పత ప్టంలధున కమ రీమహో కార్యమునకు బూశనుకొనుట ససర్వవిధములకు 

గాని యాడందగియు. న్నది వ్యాకరణాంశములుగూడ నిందుంజేర్పుట చేం గొంతగ,ంథ బాహుళ్య మైనళు 

మిక్కిలి యువయోగకరములు గాంగ లవని నాతలంపు. వన్తుత మిందున్నమాదిరివదములవలెనే నిఘుంటు 

వంతయం సక్రమముగా నుండునని యెంచుచున్నాను. బహుచ్చితృవిచ్మికృరూపములుకు బెం చెడివియు, 

నానాదేశీయములునగు వ్యావవహారికభాహాపదముల నెంతవణకు సమకూర్చి యర్థవివరణాదులం గావించి 

చదువరుల కుపరూగింపంజాలుదురో ముందుం ఉలియంయగలదు. “జగమెలిగినద్రా సాణంనకు జందెం 

బేలా” యన్నట్టు శ్రీసూర్య రాయాంధ్యనిభుంట్వాది గ్యంథరచనమునందు మిక్కిలి వర్శిశృమచేసీయున్న 

దివా శ్ శ్రీపొద లత్నీపతిశా స్త్రీ గారినింగూర్చి వ త్యేకముగాం (బ్రైశంసింపవలసీనయవసరముండదు. 

ఉఊదాహారణభాగములం చెట్టున్నను ఆరవివరణములు తెలియయబఆచుచోట6 గొంచెము "పెద్దక్క_రము 

లున్న చో బాగుండునని తోడి. భాపోధ్ధారకులుళు, ధర్తాఖిమానులునగు మిమ్ణులం గ్రియమాణ 
కార్య మునందుం గృ అార్జుల ను జే ముగాకయని భగవంతునిం యా ర్థించుచున్న వాడను. (16) 

(వట అగ అక 5 సె గారు ఆం యు శ్రీగుండు సుబహాణ్యశా స్త్రీగారు ఆ థ్ పాథ్యా (లు, 

హిందూమాధ్యమిక పాఠశాల, సాళ్ల, నీలూరు, మ గోదావరిజిల్లా. 

' తమచే నంవణడినదియు యుష్మశ్చ్రణీకం బై వృకృతము మ్యద్రించంబడు నిళుంటుపు 
నందలి కొంతభాగమునందుకొని యందుండు పదసమూవాము నప్పదములకుం దాము వ్రాసీనయార్ణ 

బోధక తాసామర్థ న్ధ్రంబు పికెంచి నాయుల్లం బమందానందతుందిలంబయ్యె. ఆమూల్యాగ మోచంద 



రే వావిళ్ళనిఘీంటునవు 

మున సంప్రార్లాహ్హాదకరులుగం నొనర్పంగలరని భావించుచు టిని. కల్పల తా వ,సూనగుచ ంబుపగిది 

స ల్చే)క్షకులగుజకుల కళిమత నానార్థ వ్రృదాయకం బై చెన్నొంద వెనుడీయదు. చలే త్ర ధ్యేళృజనోవ 

యోగకరంబగుటకు సందియం బావంతయేనికలుగదు, మోయాం భధ భాషాఖిమానమునకును సక్స యత్న 

మునకు సర్వనియంత్రమైన శియపతితోడ్పడు గాక. ఇట్లని నిన్సో తుకబాయమానకరుణాళుడగు సర్వే 

శేంరుని బహుభంగుల౨ ఎట్రార్థించుచున్నా(డ. (1 7) 

శ్రీసాహిత్యవిద్యాప్రవీణ జమ్మలమడక మాధవరామశర గారు 

సాహిశ్యాలం కారా ధ్యాపకులు, భాహావాబ్యి యచరితో వన్యానకులు, సంస్కృృృతకళా శాల, "తెనాలి 

వావిళ్లీనిగుంటువు నినందించుచు శిరుకంద మొనరించు వారలలో చే మొసటివాండను కొయగోరు 

బీ ళ అల అ “ తో డంకు ఆరితేరిన రచనలలో సామర్థమక్యధికముగగల బ్రహ్మీ, శ్రీ పొద లత్మీపతిశా స్త్రీ గారు దీనికి రచ 

ముకలగుట “ెహీన్ను (వషరమామోదక” రచనావిధానమున శ్రీపౌదులవచనరీతి హృదయంగమము. వద 

ww 

వ సంతాన నపుడు ఆన సు న సన సిస్టముగాదు. శబ్దముల వ్యు త్న నుల నిరష చించునపుడు (శ్రీయితుల 3 స స్మి శృనుము బహుఫలమ యిని. 

ములయర్థ నిర్ణ యమున వివేచనాశ క్షి (చశస్యము. బహు గ,౧గ వరికీలనావటుళ్వ మే లశ్రీ వతులకుగాని 

అం 

నిస్సంద్భా ముగ నిశ ఏయార్థముల వివరించు లమ్మీవతిళా స్త్రి గారివిజ్ఞానము లోకమున కము-ల్యఖిత్ స్న 

గును, పాఠకలోక ముష్థంకితవ్భాదయములత్' వావిళ్లే నిఘఎటువునకు స్వాగళ మిచ్చి ధన్యము'గాలలదు. 

శ్రీ పాచుల యనన్యకాశలమునకు మాధన్యవాదములుం (18) 

ధ్ © విద్వాన్ దైతర్టిశివ రామశొ స్త్రిగారు 

B, M. స్కూల్, ఈడుపుగల్లు 

ఈము దయతో పంపిన వావిళ్ల నిఘుంటుస్వరూవము _వందనస్రూర్యకముగ _నందుకొంటిని. 

ఇందులో సామాన్యముగ ప్రాచీనోదాహరణము లే సేకరించంబడియున్న ఏ. వ్యావవరికపదములకు 

సి కము ఊవయాగించువిధము తెలియుటకు వాడుక లోనివాక్యములంగూడ చీర్పంబడినవి. కొన్ని పదము 

లకు సాధుక్వష్న క్రియ అతిసమంజనముగ చూపంబడినది. మలీయు ముఖ్యముగ 6 'గాపలసినసామ్యి, 

బాగు గానే సేకరింవంబడినది. ఇయ్యది అం ధ్రలోక మునకు గొప్పయ. వ కొరము. మారెన్వు డిటువంటి 

నదువయోగకరములై నఫౌ_క్లములను ప్రకటించి సారస్వతోద్చోధముశలిగించి విద్యాఖిమానుల చే కాని 

యాడంబడుచు శాశ్వతకీ_ర్రినినడించి వర్ధిల్టుదురు గాక అని సర్వేశ్వరుని కోగుచున్నాను. (19) 

పై అంగ శ శాయి (శృనడింపన్లి జగన్నా థరావుపంతులుగారు సరసా రావు వేట 

సాదరంబుగ మ న వ నల ధికొని శ్రద్ధ మెయింబదివితి. ఆంధ్ర వాజ్మయ 

లోకమునకు మో వావిళ్ల నిఘుంటువు రతేనాలన్రీది యనక శ్రప్పదు. అచ్చటచ్చట సంఘుటిం చిన 

వ్యాకరణాంశముల నట్టునిచి త _క్లదుచితానుకాలంబగు (స్కయోగ క్రౌశ్ల లా చూపెట్టిన 

జ జ న్్ షో ఆధ జో 
జిజ్జూనువులకు ముదావవహాంబయి తనరారలగలదని భావించెద. (శ్రీలద్మవతిశా చ్రులభారు వండి 

తులను - రచనాధిషణులు - నగుట నిఘంటునిరాణంబునకు బంగారమునక్రు6 దావియబ్బీనచందం బయ్యొ 

నళుటకు సందియంబులేదు. అట్టిధిమంతునకు భాపోర్థారకులనందగు తాము నన్నియభట్టమహో పాధ్యాయు 

నకు నారాయణభట్టు తోడయినటులం దోడగుట మణింళవ న్నెం బెట్టు చున్న యది. సర్వవిధముల నిది 

హో అద ఆ, శ 3 

భాషకు మేలివసిండికొంగని బా వించుచున్నా డం శీను గలిని నిఘంటు ప్రాక ట్యమునకుం బ్రుతీషేంతును.(20) 
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శీవీరుభాట్ల భాస్కర రావుగారు, జగన్నాభపుగము, కాకినాడ, 

ఈమధ్య (వృకటితమైన “వావిళ్లే నినుంటువు” (వృశమసంపుటమును గాంచి ద్రైహోనందభరితుండ 

మతిని. ఆం ధ భాషలో చేటినఆికుర చింపంబడిన “శబ్దరత్నాకరము” మున్నగు నిఘంటువు లున్నను ఆ యా 
నిఘుటువులు రచింపబకునాటికి వ్యాపకములో నున్న వదములనే యె త్తి అర్థములు వ్రాయంబడిననై 

యున్నవి. కాని కాల (కృమమున ఆనేకమాచులం చెందియున్న చెందన ఛై యున్న సంస్కృ తాంధ,ఫెషూ 

పదములకు ఛూ ర్వాపరసండక్ళముతో వ్యావహారికభావలోే పరిపాటిగా వాడబడు కొన్ని నూత్న పదములకు 
సగివడి సరియగు ఆరముఘౌల్ను గొప్పనిగుంటువొకటి వర్తమానకాలమున బయలు చేరి భాషాభివృద్ధితై 

(పృచారముస లు టెెకతయు ary నర్శ్వమై యున్న దళుటలో నాళ 'ఏర్యముండంజాలదు, అచిరకాలమున 

“ వావిళ్ల నిగనుంటువు” "వెలువడి ఆుభు)ల ఆదరాఖిమానస్రో తృాహములక్రుం బాత (తృముకాగలదని నమ్ము 

చున్నా(డను. జు. నిరాణకర్తలగు బృవ్మా క్రీ క్రీపాద లత్షీవతిళాస్త్రిగారు విశేవనకి శ్రమవలోనే 
భారత భాగవత రామాయణ గం? ములశుండియు హ్రారీనకవులప్ర, వ,బఎధరాజములనుండియు పురాణాదుల 

నుండియు సంగ హించిన వన్య పొదనహి కశత్రమగుఅసేకపదములకు వివరముగా విపులమగువిజశేపారముల 

నుదావారణఫూర్వకముగ నెల్తిచూపుచు పండిత పామరజనరంజకమగు నులభశె లిలో నిఘుంటువును 

ర-చింపు చున్నందులకు శ్రీ శీశాన్త్రీ గారి కృషి త్వరలోఫలోన్లు ఖమునకు రాగలదని విశ్వసీ ంపుచున్నా (డను. 

(సృక్ళృతమున “వావిళ్ల న్ నిస వలో చక గ-నియర్గములు ప్రాసి యున్నారు. మున్లుందు (వశటిళముకావై 

యున్న నిళుంటునింకను నవీనవిశేషములతో బయ ర్విడలి భాహాఖిమానుల చే _తోళ్సవము గావింపంగలదని 
సోము చున్నాండను, ఆంధ లెల్లరు వావిళ్ల నిఘుటువునకుం దగినప్రో త్సాహ మొసలి శ్రీ శ్రీయుత వావిళ్ల వేంక 

జేళ్వేరశాన్తి నే గారిని ఆశీర్టదించి భాసాఖిమానులందజు తమవిధ్యు క్తక రృవ్యాంశ మేమా మో చించుకొన 

నోతచున్నా(డ. (21) 

శ్రీజొన్న లగడ్ల సత్యనారాయణమూూ_ర్షిగారు, యం, వ్క బి. యల్,, విజయవాడ, 

శీవావిళ్ల వేంక'టేశ్వరశ్యాస్త్రీ గారి నూకననిఘంటువురచన చాల సంతోషకరము. వావిళ్ల వారి 
సాహితీసేవను గుతిఎచి "నేడాంధ్రులకు చెప్పనక్కరలేదు. భొమోసేవ వృజా సేవలను ఆశయములం గా౭గొని 

(శ్రాచుజం త్ర, త ములశు నడపువారిస సంఖ్య మిగులతక్కు_వెనది. పోటీ వ్యాపారమునకు డీకొనుచు (గసృుడ్రిగవ్వకు 

కొఆ గాని పుస్తకములను బండ్లకొలంది ర్రైళ్ళలోని కెగుముతి చయుముహాశయులు ఆం డే భూమియందు 

విజృింభించుచున్నారు. వావిళచా రీతెనలోనివారు కారు. వీరు చేశ సేవకుపూనుకొనిన ఉహరులగు వక 
టనకర్తలని వీరు వృ చురించ్చుగంగములును ను చేవగల వ్రాంత గాండ్రకు వీ రొస సంగుప్రో త్సాహమును నొక 

జెప్పుచున్నది. వావిగ్రీవారు ఆం ఛ్రా వనికీవణలా జేసిన భాపూ సేవను తక్కె_డలోనుంచి నూశననిఘుంటు 

(చ్రశటనముగ వారు శావివళున్న సేవను వేటొక త్క్కుడయందుంచితిమేని కెండవతక్కె_డయే 

యెక్కువ బరువై యుండు నని నా యభిప్రాయము. 

ఐ "జ యవనంత సమయమున వావిళ్ల నిఘంటువు పట్టుచున్న ది. దృఢనంకల్పమున నది పెరుగుచున్నది. 

తక్క్కుంగల నెభుంటువులట్టి వైన దీనివలన ప్రయోజనమే ఉండదని సనుహృూద్వరులు శీ శ్రీ చేంకబేశ్వరులు 

గు ర్రించియుందురు. వావిళ్లనిఘుంటువు వట్టిమాటలపుట్టిగాని శబ్దములగుట్రగాని మైయుండదని 'నాతలంపు 

శబ్దరత్నాకరములోని కొన్ని యర్థములమాటయు, వి వివరణములమాటయు నటుండ7గా, కొన్ని చోట్ల ఉదా 

హా వే గంగనామా శ్వాససంఖ్యాదు లే నరి గాలేవు*వ *పద్యసం ఖ్య చూవంబడకపోవుటచేత నుదావ్బాశభగము 

మూల, గ గ్రంథమున గనివట్టుటకప్టము......... ఇట్టి యసంగతవిషయములు గొ న్ని యుండ టచేం దగినంత 

సహాయము పొందుటకు : బుస్టి శ్రమ శాలవినియోగ ము లెక్కు_వ గాం గావలసియుండును” అని వావిళ్ల 

నిభుంటుకర్హ వ్రాసియుండెనూ శబ్దరత్నాకరము "మొ త్తముమోంద రమారమి మువ్పదినాలుగు చేల పదము 

లున్నవి, (వ (మ, కృతము రచించుచున్న నిఫఘుంటువున  మొొల్స తము నలువదియె దు వేలువదము లుండవచ్చును. 

అనియు “హట్ వ్రాయుచున్నారు. శ్రీ గిడుగు -జేంకటరామమ్హూరి గారు శబ్దరళ్నాకరమున నుమూరు 

ళు 
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శునువేలకస్వలున్న వకుచున్నారు. దానియందలి లోవములం దీనియందు మావగునేని ఈనినుంటువు 

యొక్కవని చెర్లి పోవునని చేప తలంవకు, వాఎంళ్ల నిఘుుటు స్వభావము '౨స్రూరనషుభావము ని చ్చునది 

తప్వుల వెద్దుబెటు శాదు. “వృవహారమునగలవవము లనేకముఖు చేసట మే గాక చానిశువతూగిం చురీతి 

తెలియుటడే వాడుక లోని వాక్యము లు సాక; చేర్చ్నణబను వ. వ్యాకరణవిము స్థ ములని యెందపను కొన్ని 

పకములకు సాధ్యమసచోట సాధక్వప్క కు శ్రియః జా వంబయు వ. ఆంధ దేశమున నగికన త యమ్మొుందిన 

హిం నూళ్థానప పవముఫంశు ఆంధగిభావావదననలు ప నిందు J ఫీంంపంబకు పు, (సృస్తుశన్య (వవశిరమునకునఏ ౨ చి 

"తెఫంగు షృత్మికల వ, ధానవ్యాస సముఐలో వాడబను మన్న కాన భొమాపప సులు (స్భనివరణాదులతో 

నిందు: జేర్పంబను ఏ. ఈవాఘ్క_లు నిఘుఎటుస్య ఎవనము స నయులు సును*్యయ్బులని సా అభి స్తా సాయము 

వావిశ్లవా౨ఫెసా సేవ ఆంధ) ఛెవ మనియున్న ఎక కాలము ఆంధ: గా) జీవది నున్న ౨త కాలము ని 

చుపు. . నిఘంటు ప్రకటగముకోడశే వావిళ్ల వ్యాకరణ మొ (టీ వెలువశన లెని నాయభిమశము. వావిళ్ల 
నినుం౨టువు పూర జశ్యము కు ఫూరెంచికుకనే వావిళ్ల వ్యా “రణము జేవవ తృమువు ఫూంఎవయలమ 

బిహై వ ్ హమోగమంళ౪మెచి శంకా పృకరాము సతర Eee he విం నునె మారముశ తు ఏడ్చి 

చేను కురున్నేత త మెయున్న ae యము అదికము గో ధర కే తము కాంగాలొసోవని నావక. 

నూతన యుంళభోరతముకు ఆుఛికీయజాలు వ్రకటనకవర్తల ప పని దిళంకముల న చేరగపోవునా!(2 2) 

శ్రీఆకుండి వెంకటశా స్త్రీ గారు, విజ యన రము 

మ విజయనగర నంస్కృృతకళా శాలాంనో) పాధ్య్యావలులంం 

మహాశయా ! దయాపు పురస్పరముగా. దా మంనీన శ్రీ (శ్రీవావిక్షని ;01ఎున్స) ముఖమును బగిగిం నితిని. 

ఉశ్చ త్తి మొదలు గా నర్గసం పౌదనము వ్య్వవహారణయోగ కయుం ద్రస్మ్మనృచారము స్థిర MH గొయు 

భాసామకశికిం గలుగుటకు నినుంటువే మూలము గావచ్చునని నానిశ ఏ సము. ను క నానన గాంచు చున్న 

మన యా తపన యముల జాడంగనివట్టు తత్స పియావ నిసావా 'అరస్సగము గా నగ్ధనిర్హ్మ యము 

చయించుపని భూనుట ఘునకార్య మనకతప్పదు తంట తాళల తగముషుందియి నాంధ్య) బొ, నుద్ధగంప 

బూనియున్న తామిషప్పనికిందలపడుట యొకవిం%౪: కాదు, 

ఆంధ్ర భౌషకు నిఘుంటువు బహుజనవగ్గి సీతా రాను ద రంల బారుమున్న గం "రు ప్రాసియున్న 

వారు. వానిలో? దత్సమాదిపదమూలమును గొంత విపులముగా ఇ౫లునది శర అొర్షసరసు, శరువొత 

నట్టిషుచేయు వారికదియమార్షదర్శక మనక తప్పదు. కాని, యందు గొన్నివవములకు ఎ జ యమున 
మహాకవు లొకయర్థవిశేషమున వాడియుండ ప కక నంస్కృృశసిగుంటువు ననుసరించి 

వ్రాయంబడు దువచ్చెను. “నహాయము” అనువదము “సాసాయ్యము' అునర్గముస లీ గాగించయణుడియుండ 

నట్టియర్థ మానిఘుంటువున వ్రాయయడ లే, దు. మజియును గాకా"గ్భోలవారు_ సవములనన  వ్యుత్సత్తులను 

జూపుటందును, నాంధిభామపదముల కితరఖాపావదములతో సాదృశ్య నం భవిథభ మెలిగిం చుటందును, 

వని వేసినట్లు కానరాదు. 

శ వావిళ్ల నినుంటువులోని మార్దదర్శకము గానంపిన పదములు  -మాడనట్టుళాజంతలు పాప 

వియుగా గానవష్నెడిని గ్రంథక ర్హగారు వ్రాయబూనినపదములయుం వొసిస్టరు “నిర్ణ యము వస్ధ్థతియు6 

గొంఠవజకు శ్ర త్తదికాకపోదు. ఇందు వ్యవవిరస్థవదములం జొనుపుటయు. బూర్వుల లట్యులట్ణాముల 

కంతగా విరుద్ధము గాదు. మజీయు శబ్దరత్నాకరముకన్న నిదియొక “చేయి వదములచే మిన్న యోగుటను 

గన్నడభౌాషూ సంబంధమును గన్నార జూపునదగుటను, మిగుల మన్నన గాంచు నసియే నావిన్న పము. 

ఇట్టు పలువిధముల ఫెషహాఫీవృద్దికిం దోడ్చడు తమ్ము నమృహావిమ్హువు శు సమాన ఆలయఖురారో గ్యాభి 

వృద్ధుల నందించుగాక యని వేడుచు నింతతోొ విడుముచున్నా (డను. 

శా. ఎన్నోచేశము లున్న వందుగల 'వెన్నెన్నో మ వాటరు నా 

యన్నా ! జేంకటశ్యాస్త్ర వర్య ! ఇటు లీ యాం థు య్రపంచంబునళ్ 
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వన్నింగాంచ గలట్లి మార్గములు సవా కాక వేలొక్కురా ! 

కన్నారంగనిపటి నారు కన మోక కల్యాణసౌఖాో న్రన్నతుల్ i (2 క్రి 

ఉభ యభాపూ ప నీకా అయి లసోమయాజుల కాశీవతిచయనులుగారు 
ణ్ 

తెలుగుపుడితులు, ఎ. బి. యమ్. న్కూల్ , కిర్లంపూడి 

తాము శ్రీ శ్రీపాద లవ్షీవతికాస్తి గారిచే రచింపించుచున్న “వావిళ్లనిభుంటువు" తాలూకు 
పుటలుకొన్ని మాక నము -దూూా- త ఇయ్యాది న్ద బరత్నా క రాదిసిను ఎటువులకన్న మిన్న యని చెప్పుట 

₹వ కాశ న స్ నన్పట్టు చున్నది. ఆంధప (ధ, పదార్క_కాంతములం వావిళ్లనిఘుంటునూరో స్యీదయము 

చలనం .బఐ ఛుజ్వలిఎచి స న. కప తుల సమకూర్చి అజ్ఞ నాంధ కారముశు తొలగించ 

గల వని నము ద దున్నాడనుః (24) 

అభినవతిక్క_న శీ శ్రాదుర్భా సు బవాణ్యశర్మ గారు, నెల్లూరు, 

తమరు అదరప్రూర్వకముగం బనిచిన “వావిళ్ల నిసుంటువు' అఆమందకొతుకముగాం కొని; 

అళిథిలమైనయవభానముతో. _ బరికించితిని. “'శబరత్నాకరి మిప్వు డుపలబ్ధము శాకపోన్రటయు, 
అయ్యొ నేనియు నందు మార్పులు చేర్పులు "పెక్కు. సేయందగియుండుటయు, సూర్యారాయనిఘుంటువు 

అంతకంటె సమృద్ధమయ్యు వి స్తృతిచే బహుసంపుటములం గాని లభింపకపోవుటయు గుజితించి, విద్యా 

ర్గుల కు పాదేయోముగా సీనిఘుఎటువు తాము వెలయించుట తమకార్యాచితిని సూచించుచున్నది. ఒక 

నృవవతంనుని ప్రాపున ఒక “పలా క ఢోనూాట్టని” వర్య వేత్షణమునం 'బె్క్కరువుడితులచేం జిర కాలము 

నుండియు రచింపంబడు చుండిన సూర్యారాయనినుంటువు ఇప్పటికిని బూూర్హి కాకుండుట అంధుల 

దురదృష్టము. తాము ఆగొజింతం దీర్పంబూని “సూత్మములో మోతి మన్నట్టు, ఈనిభుంటు నిరాణోద్య 

మమునకుC a వనికిం దొడంగిన గ "పాద లక్ష్మిపలీ శాస్త్ర లవారు నడుమనే స్వరస్థులే నను సద్భశుం 
డగువుడితుని, పెసెచ్చు ఆంగ్లభాషా ౨ పట్టభదుని ఆపనికి సియమి౨ ది (యాలో న్్ నంపుటము వెల 

యించుట తవు "కార్యకొశలమునకు నిదర్శనము. యోగః కర్మను కాశలను' అనుట కలదుకదా! ఇంక 
నొక్క్ళునంపుటిలోచే కక్కి_నభాగమంతయు సంవూర్హ్మ ము కావచ్చునన్నది సరిమైన "అంచన" కాదేమో 
యని చేను భయంసడు చున్నాను. అట్టు కావలయు నేని, మారు నిర్ధాణని నమములు కొన్ని మార్చుకో 
వలసీయుండును. 

1 ఇప్రాపూర్తాది నమానములు తొలలగింవవలయును*ః 

2, అంగీశారము, అ గీకృతి, అంగీకరణము: వ్యాకరణ సాధ్యము లగు నిట్టియావములలో నొక్క. 

దాని గ హించి కక్కి_నవానిని వాన్ని కిందనే రూ షపాంతేరములు గాం చేరా_ననలసీయుండును. 

రః అగు = అవు = జె: ఇట్టి చోట్ల్టం గొంత కళ్కుఆితి పడవలసీయుండును. 
స, ఆలుమగలయాట = ఆల్క గల మాట లా ఇట్టిచోట్టం దొలి రూవమును మాక మిచ్చి నంధిళూవ 

ముజ్జగింపపలసి యుండును. 

రీ, డ =ణ:లాాపో6ండిమి = పోణిమి; అడంచు = అణంచు; ఇ త్యాదులలోం దొలిహావముసనే 

టెనే రూపాంతరము సూ చింపవలసియుండును. 

ఇదియు) ఇట్టివియుం బెక్రు.లు నిర్తాత లెలుఎగని విషయములు శావు. కాని మేవంరూప నంత్నే 

కుమున్క పివరిషు విద్యార్థులు కొంత త్ క్కు_టపడుదు శేచూ ! ఇవి నాకంటె మిన్న గాం జిరకాలాను 

భూతిగల తామే యాల చింపలలసియుండును. 

“వావిళ్ల” శే సలు ఈవజణే దిగంతములకు. (చ్యాకియున్నది. నేడు అష పెరువిననియ కు రాస్యుండు 

ఆంధ్రలో లోకమున లేం డన్న నలియోశ_క్టి శాశేరయు. ఈనిసఘుంటువుతో మోయశన్సు మిన్నంట:గలదు. 
“పుత్చాదిచే చ్చ త్పరాజయి మన్నట్టు 'మోయట్టీ నుపు త్రునిగన్న (శ్రీవావిళ్లీ రాతన్వామిశా త్ర లవారు 

వాన్సీ 
శ్ 



12 వావిళ్ళనిఘ౦టువు 
స్వర్షముశుండి మ్ యవాయుద్యమ మునకు ఇంత సంతో షీంచుచున్నా రోకదా! భగవంతుడు ఈవనికొళ 

సాగించుటకు మోకు జీవ (వృమారోగ్యము ప్ర ప సాడించుం గావుత మని ప్రార్థించుచున్నాను. (25) 

శ్వీజి. జాషువగార్క తెలుంగుపండితులు, వినుకొండ. i 

గీ అందుకొన్నాను తొ మంవపినట్టి నూతళ్న,ఫకిి_ యగునిఘుంటువులోని భాగములను 

ఆంధ చాజ్బ యాభ్యుదయచి హ్నృముల దలంచి మేను మజచితి నొక గానిమేష మనఘు ! 

ఊం. నిపద మేకపీశ్వరుని పృాద్యపచఃకలశాంబురాళి, చ 

రూపము నంబెనో, యది యొటుంగుట దు_స్హర మాంధ్యవాజ్యియం 

దోపికతో మధించి, వివిధో క్తులపుట్టువు లాళించి ల 
శ్వీవ వతిశాస్త్రీ దక్షుండయి సృష్టి యొనశ్చె నిఘంటు భారతిక్. 

చ సుదిరినతాటియాక వనభూములలోన గృశించి తెల్లు శా 

రదకు వ్వయ్యప్క ప,యానములరాపిడి కోరిచివన్ని చిన్నెలక్- 

గుదిరిచి క్యాలికోజిలగు కోక లమర్చిన రామశాస్త్రి సం 

పదగలవాండు క్రీవదము వారిశనూభవ నాదరింవంటే! 

న్స్ కబ్దర త్నాకర న్ 'సోర్దభం దిగాదినిఘటువుల చేత "చలియంబడని 

పదములసాధుక్వ వ, వ. కి క్రియల్ వ్యుత్పత్తు లర్థ భేదములు రగా -పొంత్రరములు' 

చెందించి స నిరి ర్భించినావు నిస ౨టు కన్యామకల్లి 

నర్చిం చినావు ఛాహాఖిమానులకు వావిళ్ల క్ల రామస్వామి, పీ యసుగతులకో. 

గీ తగినబిడ్డను గని యాయదగినవారి; hs ధక్యుండవిర్ధయశుం డ 
వాం (ధచెఘంటికుండకు నళిధ దాల్చి, (శ్రీవదమునేలపొము లక్ష్యేవతీం్ర, ! ! 

చం చదివితిం IT సద్దురుసంగతిసాహితీగతుల్ 

మదికి నిరూఢమానటుల మాన్యులు "మెచ్చంగ నేర్చి తెల్లునం 

దుదిళమనోరభుండనయి యున్న తస శ్యవి'కావ్య రాజముళ్. 

పదపదసద్విమర్శమునఈ ట్రఢిమవ్యాఖ్యలు చ రచించితినం 

ట్, 'ద్రా,విడసంస్కృృ తాం, ధృములం ెకృశళభెషలసంవ,దాయ స 

ద్భావము వ్యక్తమౌనటుల ధన్యతం గోశము గూర్చినాండ నా 
భావనశ_క్రి 'పెల్లముగ6 (బౌథమరుక్తచర్మిత నాటకం 

బావల 'దాస్యమోచనము నాదిగ'నాం ధృమునందుం గపార్చితిన్* 

గ్, సూర్యరాయాంధ్ర కోశ ౦బు నార్వులెన్న, ముఖ్యపండితపదవిని "మోదమొంది 

పుష్కరాధిక కాలంబుపూర్ద శక్తి గూర్చుచుండంగ విఘ్నంబుసనాడె నొకండుం 

గ్ దాని ేనంతఠతలంపలం దగదుగాచి, యొవని కేచెంళ ప్రా, సమో యొవండెణుంగు 

చేది నాచేశతంబజేయింప నీశుం డెంచెనో యొటుంగయగ శ క్యంబె యూవా లేల? 

గం స్వీయ -మేధావిశేవంబు వివిధభావ, లరసీ యన్నట్టిశ _క్లిని గరము గూర్చి 

యాం, ధ (ధ,విద్యార్థిబ్బృందంబులంద నలవి, యగునిఘుంటువు రచియింప నగునుగా బెం 

గీ అనుచు “సాలా చేనముబుట్టినట్టి వే వేళ్ళ నాం ధ్ర సద్దంథము, ద, ఇనాథ్యుండయిన 
చేంకటేళ పరశాసస్త్రి, గు వావిళ్లవంశ్యు, మి శ్ మానటు గావించె మిత్ర, మొుకిడు. 

గ్ “తెలంంగువి ద్యార్థులకు దెల్లం -జెలివి నిచ్చు తెలుంగు గోశంబు గూర్చుదం దిరము గాల 

ఫిరుఫౌందిన “వావిళ్ల వారి శే పుర 'వేంకటేశ్వరశా స్త్రీ స్తీ చావిళ్ల్యవంశ్య, 4” 

గ్ విప్పవరు(డను శాస్త ముల్ వేదచయము, నాం ట్ర చద్ద)ంఢములగల్ల నలవరించి 

వ్ర కటనంబును జేసినభవ్యకీ ర్తి రి వేంకటేశ వరశాస్త్రే వాపిళ్ల పంళ్య, (2 6) 

+ 
a 




